
LIMBA FRANCEZA 

STRUCTURA 

Programul de studii Tehnologia produselor 
alimentare 

Anul de studii I 

Semestrul  1 

Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 
complementară 

Numărul total de ore pe săptămână S - 2 ore 

Numărul total de ore conform planului de învățământ S – 28 ore 

Numărul de credite transferabile 2 

 

OBIECTIVELE DISCIPLINEI 
Cursul de limba franceză pentru anul I urmăreşte instruirea studenţilor în scopul aprofundării unor 
noţiuni esenţiale privind gramatica şi lexicul limbii franceze, avându-se în vedere dezvoltarea 
aptitudinilor de comunicare verbală şi scrisă. 
Scopul final vizează capacitatea cursanţilor: de a  folosi  terminologia specifică domeniului zootehnic atât 
în discursul oral cât şi în exprimarea scrisă; de a înţelege şi interpreta informaţii detaliate din domeniul 
zootehnic; de a exprima opinii personale asupra unor teme de specialitate, utilizând un vocabular 
adecvat; de a redacta scurte texte argumentative pe o temă dată; de a-şi dezvolta competenţa lingvistică 
prin identificarea, înţelegerea şi însuşirea unor problematici esențiale de gramatică. 
 
CONȚINUTUL DISCIPLINEI 
 

SEMINAR Nr. ore 

Noțiuni introductive......................................................................................................... 2 
1.Prezentarea personala 
-Articolele:hotarat,nehotarat,partitiv. 
Numeralul:cardinal,ordinal,distributiv,multiplicativ,fractiile  

2 

2. Prezentarea familiei-Adjectivul calificativ:formare,grade de comparatie. Substantive 
proprii,substantive comune  

4 

3. Trasaturi fizice si de caracter- 
Indicativul prezent;verbele auxiliare Interogatia directa;pronumele ON  

2 

4. Les cultures de céréales I      
Adjectivul calificativ :formarea pluralului si acordul Adjective nehotarate  

2 

5. Les cultures de céréales II-Formarea perfectului compus si a imperfectului. Diateza pasiva  

 
2 

6. Les cultures de céréales III-Punerea in evidenta a unui element al frazei-prezentativele  2 
7. Les plantes industrielles-Pronumele relative compuse  2 
8. Les légumes-Formarea mai mult ca perfectului;  
Pronumele Y si EN  Locul negatiei in fraza franceza  

2 

9. Les fruits-Pronumele posesive 2 
10. La Pollution-un problème qui nous concerne tous -Pronumele relative  2 
11. Les animaux de la ferme I-Pronumele complemente directe; Acordul participiului trecut  2 
12. Les animaux de la ferme II-Conditionalul prezent-formare  2 
  
  

 



BIBLIOGRAFIE 
1.Curs practic de limba franceză – anul I, Editura Ex Terra Aurum, Bucureşti, 2021 
2.Gramatica limbii franceze—Anca Cosaceanu,Micaela Slavescu,Editura Mondero,Bucuresti,1993 
 
EVALUARE 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 
finală % 

L/P/S Evaluarea pe parcursul 
semestrului se face prin 
teste la seminar. Se va 
tine cont de 
urmatoarele aspecte: 
-corectitudine 
gramaticala; 
-nivelul vocabularului; 
-capacitatea de a lucra in 
echipa si de a se adapta 
unor situatii specifice de 
limba si cultura. 

Evaluare continuă 
prin colocviu, 
metode orale, probe 
scrise, practice 

Media finală se 
stabileşte ca medie 
ponderată a 
notelor obţinute la: 
- teste lucrări 
practice – 20%; 
- activitatea la 
seminar – 20%; 
- colocviu – 60%. 
Condiţia de 
promovare a 
testelor de la 
lucrarile practice şi 
a examenului este 
obţinerea notei 5. 
Calculul notei finale 
se face prin 
rotunjirea 
punctajului final. 

Alte activități    

 
Titularul activităților de seminar: Lect.dr. Man Carmen 



LIMBA FRANCEZA 

STRUCTURA 

Programul de studii Tehnologia produselor 
alimentare 

Anul de studii I 

Semestrul  2 

Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 
complementară 

Numărul total de ore pe săptămână S - 2 ore 

Numărul total de ore conform planului de învățământ S – 28 ore 

Numărul de credite transferabile 2 

 

OBIECTIVELE DISCIPLINEI 
Cursul de limba franceză pentru anul I urmăreşte instruirea studenţilor în scopul aprofundării unor 
noţiuni esenţiale privind gramatica şi lexicul limbii franceze, avându-se în vedere dezvoltarea 
aptitudinilor de comunicare verbală şi scrisă. Scopul final vizează capacitatea cursanţilor: de a  folosi  
terminologia specifică domeniului zootehnic atât în discursul oral cât şi în exprimarea scrisă; de a 
înţelege şi interpreta informaţii detaliate din domeniul zootehnic; de a exprima opinii personale asupra 
unor teme de specialitate, utilizând un vocabular adecvat; de a redacta scurte texte argumentative pe o 
temă dată; de a-şi dezvolta competenţa lingvistică prin identificarea, înţelegerea şi însuşirea unor 
problematici esențiale de gramatică. 
 
CONȚINUTUL DISCIPLINEI 
 

SEMINAR Nr. ore 

1. Le temps et son expression 4 

2. Actes usuels de langage  4 

3. Expression de la direction et de la position 4 

4. Civilisation française: Quelques monuments de Paris 4 

5. La Tour Eiffel 4 

6. L’Arc de Trionphe 2 

7.La Place de la Concorde 2 

8.Le Louvre 4 

 
BIBLIOGRAFIE 
1.Curs practic de limba franceză – anul I, Editura Ex Terra Aurum, Bucureşti, 2021 
2.Gramatica limbii franceze—Anca Cosaceanu,Micaela Slavescu,Editura Mondero,Bucuresti,1993 
 
EVALUARE 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 
finală % 

L/P/S Evaluarea pe parcursul 
semestrului se face prin 
teste la seminar. Se va 
tine cont de 
urmatoarele aspecte: 

Evaluare continuă 
prin  
- teste lucrări practice 
- activitatea la 
seminar 
- colocviu 

 
 
20 
20 
 
60 



-corectitudine 
gramaticala; 
-nivelul vocabularului; 
-capacitatea de a lucra in 
echipa si de a se adapta 
unor situatii specifice de 
limba si cultura. 

 
Titularul activităților de seminar: Lect.dr. Man Carmen 
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