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LIMBA ROMANA 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie єi Management оn Industria Alimentarг 

Catedra/departamentul Limbi Moderne 

Ciclul de studii Studii superioare de licenюг, ciclul I 

Programul de studiu G.01.O.10 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria formativг Categoria de 

opюionalitate 
Credite 

ECTS 

I (оnvгюгmвnt cu frecvenюг la 
zi); 
 
I (оnvгюгmвnt cu f/r) 

1; 
 

1; E 

G – discipline de 
formare a 
abilitгюilor єi 
competenюelor 
generale 

O - unitate de 
curs 

obligatorie - 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore оn 
planul de 

оnvгюгmвnt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregгtire aplicaюii 

60 - 30 - 15 15 
 

3. Precondiюii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de оnvгюгmвnt Abilitгți de cunoaștere și оnțelegere a limbii la nivel elementar  

Conform competenюelor Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă 
 

4. Condiюii de desfгєurare a procesului educaюional pentru 

 
Lucrгri practice 

 

Оn procesul de оnvгюгmвnt, eficiența оnvгțгrii unei limbi depinde de urmгtoarele 
condiții:  
1. particularitгțile individuale ale subiecților educaționali,  
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoștințelor,  
3. transferul de cunoștințe;  
4. exerciюiul;  
5. strategiile de predare si оnvгțare;  
6. competenюele morale, profesionale єi pedagogice ale profesorului.  
7. caracterul sistemic al procesului de оnvгțгmвnt. 

Suport tehnic Pentru prezentarea materialului оn sala de curs este nevoie de calculator єi proiector.  
Nu vor fi tolerate оntвrzierile studenюilor, precum єi convorbirile telefonice оn timpul 
cursului. 

 

5. Competenюe specifice acumulate 

Competenюe 
transversale 
 
 
 
CTL2. 
 
CTL3. 
 

1. Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de 
elemente componente, referitoare la: 
•  reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba; 
• receptarea şi comunicarea 

cunoştinţelor; 
 organizarea єi orientarea sau modelarea gвndirii єi a comportamentelor. 
2. Aplicarea tehnicilor de relaюionare оn grup. Promovarea spiritului de iniюiativг, 
dialogului, cooperгrii, respectului faюг de ceilalюi. 
3. Formarea profesionalг și personalг continue. Autoevaluarea nevoii de formare 
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 profesionalг continuг оn scopul inserюiei pe piaюa muncii єi al adaptгrii la dinamica 
cerinюelor acesteia єi pentru dezvoltarea personalг єi profesionalг. Utilizarea eficientг a 
abilitгюilor lingvistice єi a cunoєtinюelor de tehnologia informaюiei єi comunicгrii. 

 

6. Obiectivele unitгюii de curs/modulului 

Obiectivul general Оnsuєirea unei limbi strгine. 

Obiectivele specifice De a dezvolta competențe de comunicare оntr-o limbг strгinг;  
De a actualiza achizițiile lingvistice оn vederea susținerii unei expuneri pe marginea 
unui subiect de interes general; 
De a optimiza actul de comunicare prin introducerea structurilor gramaticale. 

 

7. Conюinutul unitгюii de curs/modulului 

Tematica activitгюilor didactice 

Numгrul de ore 

оnvгюгmвnt 
cu 

frecvenюг 

оnvгюгmвnt 
cu frecvenюг 

redusг 

Tematica prelegerilor 

Unitatea 1. Importanюa limbii oficiale оntr-un stat de drept 6 - 

Unitatea 2. Descrierea mediului universitar 4 2 

Unitatea 3. Moldova de azi 4 2 

Unitatea 4. Procedeul de a obține un loc de muncг 6 2 

Unitatea 5. Respectarea etichetei lingvistice și comportamentale оn mediul de 
afaceri 

4 2 

Unitatea 6. Mijloace de informare оn masг 6 2 

Total ore practice: 30 10 
 

8. Referinюe bibliografice 

Principale 1. Moscalenco L., Mustea V., Hodinitu E., Curs de limbг romвnг pentru studenюii alolingvi, 
Editura  ”Tehnica UTM”, Chiєinгu, 2016. 

2. Purice M., Guțu V. Limba romвnг оn școlile alolingve. Lumina, 2004. 
3. Cristei T., Єepelev G., Mitul cuvвntului, Chiєinгu, Lumina 1998. 
4. Nicolaescu-Onofrei L. Limba romвnг pentru alolingvi. Culegere de texte. Ed. Cartier, 2006. 

Suplimentare 5. Șchiopu C. Limba și literatura romвnг. Teste integrative de evaluare a competențelor 
lingvistice. Editura Lyceum, 2012.  

6. Cartaleanu T. ș.a. Limba și literatura romвnг. Ghidul profesorului. Știința, 2003. 
 

9. Evaluare 

Curentг 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanюг 

Prezenюa єi activitatea la lucrгrile practice; 
Obюinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestгri; 
Obюinerea notei minime de „5” la evaluгrile curente; 
Demonstrarea оn cadrul examenului final a celor patru competențe specifice nivelului lingvistic dat.  

 


