
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII 

BUCUREȘTI 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 

LIMBA ITALIANĂ 

 

Codul 

disciplinei 
1. OB 08. ELS 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

1 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

28 
Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

28 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, 

tehnicii de comunicare şi limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, 

DPP – pregătire psihopedagogică. 

ELS 

Titularul(a) 

disciplinei 
Asist. univ. drd. Bianca Geman 

 

Facultatea 
 

CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI  

 Numărul total de ore pe 

saptamână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  INGINERIE CIVILĂ  

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ   

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI   2 - 2 
  

 

Precondiții de curriculum  

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

– Comunicarea efectivă în limba italiană, într-un cadru restrâns de 

contexte profesionale şi cu conţinut tehnic general cu grad simplu sau 

mediu de dificultate, prin utilizarea registrelor şi variantelor 

lingvistice specifice în vorbire şi scriere și a vocabularului de 

specialitate (Nivel de competenţă A2; a se consulta Cadrul European 

Comun de Referinţă pentru Limbi). 

– Identificarea și utilizarea principalelor modalități de comunicare 

orală/scrisă, precum și cu privire la particularitățile prezentării 

științifice a cunoștințelor de specialitate; formularea/redactarea de 

instrucţiuni pentru activităţi din domeniul tehnic studiat; participarea 



la interacţiuni verbale în contexte cu anumite conţinuturi tehnice 

generale;  

– Interpretarea particularităților diverselor contexte în care trebuie să 

prezinte informațiile cu conținut tehnic cu ajutorul conceptelor de 

bază din domeniul tehnic; redactarea unui text scurt sau mediu, 

format din fraze simple sau cu grad mediu de dificultate despre 

diferite activităţi cu conţinut tehnic general; traducerea unui text scurt 

cu conţinut tehnic general; însuşirea unor termeni cu conţinut tehnic 

general şi întrebuinţarea acestora pe baza unui set de instrucţiuni 

simple articulate clar şi rar; 

– Utilizarea adecvată a dicționarelor tehnice de specialitate. 

– Adaptarea prezentărilor la solicitări cu grad redus de complexitate 

ale receptorilor sau la modificări ale contextului comunicării. 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru 

fiecare capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total 

de ore, bibliografia) 

Curs 

Metode de predare 

(Clasice, clasice 

interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

Nr. de ore 

alocate 

   

TOTAL ORE  

 

Activități aplicative 

Tipuri de 

lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari 

practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 

Nr. de ore 

alocate 

seminar 

Alfabetul italian si regulile de 

pronunţie. 

Vocabular: Formule de salut şi de 

prezentare. 

Gramatică:Articolul hotărât si  

nehotărât.Pronumele 

personale.Indicativul prezent al 

verbelor avere si essere. 

Numeralul cardinal (1-20). 

 

Identificarea de 

informații cheie din 

texte autentice. 

 

Recunoașterea 

organizării logice a 

unui paragraf/ text.  

 

Descrierea(orala/scrisă) 

a unor activitati 

cotidiene, obiceiuri. 

 

Redactarea  de 

paragrafe/texte pe o 

6 

seminar 

Vocabular:Expresii pentru a cere/a da  

informaţii. Date despre persoane 

(nume, vârstă).  

Gramatică: Indicativul prezent al 

6 



verbelor regulate (prezentul verbelor 

terminate în –care şi-gare). 

Genul si numărul substantivelor. 

Elemente de civilizaţie italiană:  

Să cunoaştem Italia.Regiuni şi oraşe. 

 

tema de interes 

 

Adaptarea  formei 

mesajului la situația de 

comunicare în funcție 

de stilul 

formal/informal folosit 

de interlocutor. 

 

Dialoguri în situaţii 

formale şi informale: 

utilizarea de  expresii 

familiare şi cotidiene în 

fraze simple, emiterea 

de păreri despre o 

problemă şi 

argumentarea 

avantajelor şi 

dezavantajelor 

diferitelor opţiuni. 

 

Traducerea în și din 

limba română a unor 

texte scurte din 

domenii de interes 

utilizând dicționarul 

 

seminar 

Vocabular: Tipuri de camere. 

Amenajarea unei locuinţe. Mobilier. 

Indicarea dimensiunilor.  

Vârsta. Data. Ora. 

Gramatică: Indicativul prezent al 

verbelor neregulate. Prepoziţiile 

simple. Numeralul cardinal (20-2000). 

Elemente de civilizaţie italiană: 

Mijloacele de transport urban. 

 

6 

seminar 

Vocabular: Denumiri de meserii şi de 

activităţi specifice. Denumiri de unelte, 

instrumente de lucru şi utilaje. 

Gramatică: Adjective demonstrative. 

Elemente de civilizaţie italiană: Roma. 

6 

seminar 
RECAPITULARE FINALA  

 
 

2 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

Balaci, A.(coord.)-Dizionario Italiano-Romeno, Gramar, Bucureşti, 1998. 

Ferencz, Aida. Italiana pentru începători, Bucureşti, Editura Niculescu, 2004.  

Geman, Bianca. „Metodi linguistici nella terminologia dell’architettura” în Buletinul 

Științific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti,  – seria Limbi străine și 

comunicare, vol.VI, Nr. 1-2/2013, ISSN 2068-8202, pag. 84-90. 

Lăzărescu, A.,Borcia, O. Limba italiană prin exerciţii, Editura Niculescu, 2001. 

Marin T., Magnelli S., Progetto italiano, livello elementare, Firenze, Edilingua.2006. 

Manella, Claudio, Ecco! Grammatica italiana, elementi essenziali di grammatica  italiana 

con esercizi, test e chiavi, Firenze, Progetto Lingua, 2007. 

 
  



Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 20% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor 10% 

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 50% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații 20% 

Alte activităţi (de precizat care)………………..  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală  

 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs 3  Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
4  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
3  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 2  Documentarea prin reţeaua internet  

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

Semnături: 

Data 

completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Titularul de seminar  

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

03.11.2014     ...................................................... 
Asist. univ. drd. Geman Bianca 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Prof. dr. Manolescu Zoia 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII 

BUCUREȘTI 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 
LIMBA ITALIANĂ  

Codul 

disciplinei 
2. OB08. ELS 

Anul de studiu I Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

1 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

28 
Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

28 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, 

tehnicii de comunicare şi limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, 

DPP – pregătire psihopedagogică. 

ELS 

Titularul(a) 

disciplinei 
Asist.univ. drd. Bianca Geman 

 

Facultatea CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI    Numărul total de ore pe 

saptamână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  INGINERIE CIVILĂ  

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ   

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI   2 - 2 
  

 

Precondiții de curriculum  

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

– Comunicarea efectivă în limba italiană, într-un cadru restrâns de 

contexte profesionale şi cu conţinut tehnic general cu grad simplu sau 

mediu de dificultate, prin utilizarea registrelor şi variantelor 

lingvistice specifice în vorbire şi scriere și a vocabularului de 

specialitate (Nivel de competenţă A2; a se consulta Cadrul European 

Comun de Referinţă pentru Limbi). 

– Identificarea și utilizarea principalelor modalități de comunicare 

orală/scrisă, precum și cu privire la particularitățile prezentării 

științifice a cunoștințelor de specialitate; formularea/redactarea de 

instrucţiuni pentru activităţi din domeniul tehnic studiat; participarea 

la interacţiuni verbale în contexte cu anumite conţinuturi tehnice 



generale;  

– Interpretarea particularităților diverselor contexte în care trebuie să 

prezinte informațiile cu conținut tehnic cu ajutorul conceptelor de 

bază din domeniul tehnic; redactarea unui text scurt sau mediu, 

format din fraze simple sau cu grad mediu de dificultate despre 

diferite activităţi cu conţinut tehnic general; traducerea unui text scurt 

cu conţinut tehnic general; însuşirea unor termeni cu conţinut tehnic 

general şi întrebuinţarea acestora pe baza unui set de instrucţiuni 

simple articulate clar şi rar; 

– Utilizarea adecvată a dicționarelor tehnice de specialitate. 

– Adaptarea prezentărilor la solicitări cu grad redus de complexitate 

ale receptorilor sau la modificări ale contextului comunicării. 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru 

fiecare capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total 

de ore, bibliografia) 

Curs 

Metode de predare 

(Clasice, clasice 

interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

Nr. de ore 

alocate 

   

TOTAL ORE  

 

Activități aplicative 

Tipuri de 

lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari 

practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 

Nr. de ore 

alocate 

seminar 

Vocabular: Formule specifice fiecărui 

tip de scrisoare studiat.Formule pentru 

exprimarea incertitudinii.A mulţumi/a 

răspunde unei mulţumiri.Anotimpurile 

şi lunile anului. 

Gramatică: Prepoziţiile articulate. 

Numerale cardinale (1000-1000000). 

Elemente de civilizaţie italiană: 

Informaţii despre serviciile telefonice 

din Italia. 

 

Identificarea de 

informații cheie din 

texte autentice. 

 

Recunoașterea 

organizării logice a 

unui paragraf/ text.  

 

Descrierea(orala/scrisă) 

a unor activitati 

cotidiene, obiceiuri. 

 

Redactarea  de 

paragrafe/texte pe o 

tema de interes 

6 

seminar 

Vocabular: Timpul liber. La cafenea, la  

restaurant, la cinema. Exprimarea 

preferinţelor. 

Gramatică: Perfectul compus 

6 



(participiul trecut regulat, alegerea 

auxiliarului, participiul trecut  

neregulat). 

Elemente de civilizaţie italiană: 

Italienii si cafeneaua. 

 

 

Adaptarea  formei 

mesajului la situația de 

comunicare în funcție 

de stilul 

formal/informal folosit 

de interlocutor. 

 

Dialoguri în situaţii 

formale şi informale: 

utilizarea de  expresii 

familiare şi cotidiene în 

fraze simple, emiterea 

de păreri despre o 

problemă şi 

argumentarea 

avantajelor şi 

dezavantajelor 

diferitelor opţiuni. 

 

Traducerea în și din 

limba română a unor 

texte scurte din 

domenii de interes 

utilizând dicționarul 

 

seminar 

Vocabular: Mijloace de călătorie. 

Descrierea unei călătorii/a peisajului/a 

vremii. 

Gramatică:Viitorul simplu al verbelor  

regulate/neregulate.  

Elemente de civilizaţie italiană: 

Trenurile în Italia.  

6 

seminar 

Vocabular: Crăciunul şi Anul Nou în 

Italia. 

Gramatică: Viitorul compus. Folosirea  

viitorului compus. 

Elemente de civilizaţie italiană: 

Mâncăruri tradiţionale de sărbători. 

 

4 

seminar 

Înțelegerea scrisă a unor fragmente 

de texte tehnice, plasarea în context a 

acestora și traducerea lor. 

4 

seminar 
RECAPITULARE FINALA  

 
 

2 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

Balaci, A.(coord.)-Dizionario Italiano-Romeno, Gramar, Bucureşti, 1998. 

Ferencz, Aida. Italiana pentru începători, Bucureşti, Editura Niculescu, 2004.  

Geman, Bianca. „Aspetti del linguaggio giovanile italiano” în Sesiunea de Lucrări 

Ştiinţifice – Filologie, Ianuarie 2012, Societatea Academică Hyperion, Universitatea 

Hyperion – Facultatea de Filologie, Editura Victor, ISSN 1841-3382, pag. 39-44.  

Lăzărescu, A.,Borcia, O. Limba italiană prin exerciţii, Editura Niculescu, 2001. 

Marin T., Magnelli S., Progetto italiano, livello elementare, Firenze, Edilingua.2006. 

Manella, Claudio, Ecco! Grammatica italiana, elementi essenziali di grammatica  italiana 

con esercizi, test e chiavi, Firenze, Progetto Lingua, 2007. 

 
 

  



Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 20% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor 10% 

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 50% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații 20% 

Alte activităţi (de precizat care)………………..  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală  

 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs 3  Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
4  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
3  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 2  Documentarea prin reţeaua internet  

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

Semnături: 

Data 

completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Titularul de seminar  

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

03.11.2014     ...................................................... 
Asit. univ. drd. Geman Bianca 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Prof. dr. Manolescu Zoia 

 

 

 

 


