
LIMBA FRANCEZĂ (ANUL I, SEMESTRELE I și II) 
 
Nr. credite transferabile 2+2 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină complementară (opțională) 
 
Titular disciplină 
Lector univ.dr. Elena PETREA 
 
Obiectivele disciplinei (curs și seminar) 
Obiectivul general al disciplinei: însuşirea limbii franceze de specialitate ca instrument de 
comunicare, informare şi documentare profesionalã 
Obiectivele specifice: dezvoltarea abilităţilor de înţelegere şi producere a mesajelor specifice 
limbajului agronomic; actualizarea cunoştinţelor de ordin lingvistic şi cultural, cu adaptare la 
contexte specifice; achiziţionarea graduală a lexicului aparţinand discursului de specialitate în 
vederea exploatării ulterioare în activitatea profesională si ştiinţifică; perfecţionarea deprinderilor 
de comunicare orală și scrisă vizand activitatea profesională și cea stiinţifică. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Phonétique et orthographe du français 
La phrase simple : le groupe nominal ; le groupe verbal ; l’adjectif et le groupe adjectival ; la 
préposition ; l’adverbe 
Les types de phrases 
La phrase complexe 
La morphologie lexicale 
L’énonciation 
Texte et discours 

 
Seminar 

Le Curriculum vitae 
La Lettre de candidature 
Activités pratiques sur des textes et des documents audio-vidéo de français sur objectifs 
spécifiques (le français de l’agro-alimentaire et du tourisme) et de français sur objectif 
universitaire 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Evaluare orală finală 30% 

Aprecierea activităţii din 
timpul semestrului Evaluare continuă (orală și scrisă) 70% 

 
Persoana de contact 
Lector univ.dr. Elena PETREA 
Facultatea de Agricultură - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
Telefon: +40 232 407441  
E-mail: elenapetrea@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 
 
 


