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ELECTROMECANICĂ - CAHUL (EM-CAHUL)
Domeniul: Inginerie Electrică
1. Transformatorul electric monofazat
Regimurile limită de funcționare; Caracteristicile şi performanţele.
2. Transformatorul electric trifazat
Particularităţi constructive şi funcţionale; Conexiunile înfăşurărilor şi grupele de conexiuni.
3. Maşina asincronă
Regimurile energetice de funcționare: motor, generator, frână electromagnetică; Caracteristicile funcționale și de
performanță ale motorului asincron trifazat (mecanică, a randamentului, a factorului de putere). Pornirea,
reglarea vitezei şi metode de frânare; familii de caracteristici mecanice.
5. Maşina sincronă
Regimurile energetice de funcționare: generator, motor; Caracteristicile funcționale și de performanță ale
motoarelor sincrone trifazate (caracteristica mecanică, caracteristica în V, caracteristica unghiulară).
6. Maşina de curent continuu
Regimurile energetice de funcționare: motor, generator, frână electromagnetică; Caracteristicile funcționale și de
performanță ale motoarelor de c.c. în funcție de modul de conectare al înfășurării rotorice în raport cu
înfășurarea de excitație (separată, serie, derivație); Pornirea, reglarea vitezei şi metode de frânare; familii de
caracteristici mecanice.
7. Aparate electrice de comandă:
 Contactoare: definiţie, categorii de utilizare, caracteristici, simbolizare, alegere.
 Relee: simbol, funcţionare, utilizare în schemele de acţionări electrice;
 Declanşatoare: funcţionare, simbolizare, caracteristici, alegere.
1. Aparate electrice de distribuţie:
Întreruptoare automate: funcţii îndeplinite în instalaţii, caracteristici, alegere;
Siguranţe fuzibile: funcţii îndeplinite în instalaţii, caracteristici, alegere.

2. Caracteristicile instalațiilor electrice
Caracteristicile și regimurile de lucru ale receptoarelor electrice;
Caracteristicile și curbele de sarcină ale consumatorilor electrici;
Determinarea puterii cerute de consumatori;
Factorul de putere în instalațiile electrice de utilizare.
BIBLIOGRAFIE
1. Voncilă I., Călueanu D., Badea N., Buhosu R., Munteanu Cr. - Maşini electrice – Editura Fundaţiei Universitare
„Dunărea de Jos” din Galaţi, 2003.
2. Călueanu D., Teodorescu R., Berbeciu M., Badea N. - Maşini electrice – Note de curs – Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi, 1994.
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3. Cioc I., Vlad I., Calotă G. - Transformatorul electric. Construcţie. Teorie. Proiectare. Fabricare. Exploatare,
Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1989.
4. Fransua Al., Măgureanu R. - Maşini si acţionări electrice. Elemente de execuţie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986.
5. Bălă C. - Maşini electrice, Ed. Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1982.
6. Câmpeanu A. - Maşini electrice, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1978.

7. Comşa, D – Proiectarea instalaţiilor electrice, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1986.
8. Pietrăreanu, E. – Agenda electricianului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1986.
9. N. Badea, C. Ghiță, M. Chefneux, N. Cazacu - Echipamente electrice, Editura MATRIXROM,
București, 2008.
10. P. Dinculescu - Instalații electrice industriale de joasă tensiune, Ed. MatrixRom., București, 2003.
11. https://www.schneider-electric.ro/documents/catalogul-electricianului/ghidul-electricianului-2016mic.pdf.
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PISCICULTURĂ ŞI ACAVACULTURĂ
1. Caracteristicile ecologice si biologice ale sistemelor acvatice.
2. Particularităţile anatomice ale aparatului digestiv la peştii osoşi şi cartilaginoşi.
3. Aparatul respirator şi organele anexe de respiraţie ale peştilor.
4. Fiziologia sistemului endocrin la peşti.
5. Factorii care influenţează funcţia de reproducere la peşti
6. Particularitățile digestibilității glucidelor, lipidelor și proteinelor la pești.
7. Reproducerea natural-dirijată, dirijată şi artificială a crapului.
8. Particularitati privind reproducția salmonidelor.
9. Particularități privind reproducția sturionilor.
10. Materiale şi unelte de pescuit.
11. Caracteristici hidrobiologice specifice heleșteelor.
12. Cerințele calitative și cantitative de proteine, lipide și glucide la peștii de cultură.
13. Utilizarea furajelor granulate în piscicultură.
14. Amenajari și construcții în acvacultură
15. Principii de management tehnologic in diferite sisteme de producție
16. Tehnologii de reproducere si crestere la crap, ciprinidele asiatice, salmonide și acipenseride
17. Diagnostic și tratamente pentru principalele patologii întâlnite la speciile de cultură
18. Unelte si metode de pescuit

Bibliografie
1. Bogatu D, Munteanu G., Tratat de Ihtiopatologie - Editura Excelsior Art, 2003
2. Cristea,V., Ceapa C., Grecu I., Ingineria sistemelor recirculante in acvacultura.
Ed.Didactica si Pedagogica Bucuresti, 2002.
3. Cristea,V., Amenajări şi construcţii piscicole, Universitatea Galaţi, 1990;
4. Dediu L., Tehnologii generale de acvacultura – Editura Galati University Press, 2013
5. Florea L., Hidrobiologie – Limnobiologie, Editura Universităţii „Dunărea de Jos”
Galaţi, 2008.
6. Misaila C., Elemente de fiziologie animala generala. Editura Tehnopress, 2008
7. Oprea, L., Rodica Georgescu., Nutriţia şi alimentaţia peştilor, Ed. Tehnică, Bucureşti2000 .
8. Patriche, N., Păstruga – Biologie şi reproducere artificială, Editura Ceres Bucureşti,2001.
9. Stancioiu S. Patrice N., Patriche T., Ihtiologie genrala. Ed.Didactica si PedagogicaBucuresti, 2006.
* * Notele de curs de la disciplinele studiate în timpul pregătirii de licență.
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INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
TEMATICI GENERALE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tehnologii specifice de procesare a produselor alimentare
Echipamente de industrie alimentară (clasificare, descriere, exploatare, întreţinere şi reparare)
Operaţii în industria alimentară
Controlul şi managementul calităţii produselor alimentare
Management, marketing şi analiză economică
Igiena în unităţile de procesare a produselor alimentare
Biochimia produselor alimentare
Microbiologia produselor alimentare
Elemente de nutriţie umană
Pregătire inginerească de bază (matematică, fizică, chimie, elemente de inginerie mecanică şi electrică
etc.)
BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

Banu C. (coord.) et al. 2004. Principiile conservării produselor alimentare. Editura AGIR, Bucureşti.
Banu C. (coord.) et al. 2007. Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare, Editura Agir,
Bucureşti. Banu C. (coord.) et al. 2007. Suveranitate, securitate şi siguranţă alimentară. Editura ASAB,
Bucureşti.
Banu C. (coord.) et al. 2009. Tratat de industrie alimentară. Tehnologii alimentare. Editura ASAB,
Bucureşti. Bordei D. 2004. Tehnologia modernă a panificaţiei. Editura AGIR, Bucureşti.
Bulancea M. şi Râpeanu G. 2009. Autentificarea şi identificarea falsificărilor produselor alimentare.
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Costin G.M. (editor) et al. 2003. Ştiinţa şi ingineria fabricării brânzeturilor, Editura Academica,
Galaţi. Costin G.M. (editor) et al. 2005. Produse lactate fermentate. Editura Academica, Galaţi.
Dan V. 2001. Microbiologia alimentelor. Editura Alma, Galaţi.
Nicolau A. & Turtoi M. 2006. Microbiologie generală: Factori care influenţează dezvoltarea microorganismelor.
Editura Academica, Galaţi.
Rotaru G. et al. 2004. Managementul calităţii. Editura Academica, Galaţi.
Segal R. 2006. Biochimia produselor alimentare. Editura Academica, Galaţi.
Stoica M. & Alexe P. 2016. Elemente de proiectare a produselor alimentare noi. Editura Academica,
Galați.Tofan C. 2001. Igiena şi securitatea produselor alimentare. Editura AGIR, Bucureşti.
Turtoi M. 2000. Materiale de ambalaj și ambalaje pentru produsele alimentare. Editura Alma,
Galați Turtoi M. 2004. Tehnici de ambalare a produselor alimentare. Editura Academica, Galaţi.
Turtoi M. 2006. Ambalaje şi tehnici de ambalare. Îndrumar de lucrări practice şi aplicative. Editura
Academica, Galaţi.
* * * Notele de curs de la disciplinele studiate în timpul pregătirii de licență.
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INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR
1. Structura cristalină a materialelor metalice (reţele cristaline, imperfectiuni structurale).
2. Cristalizarea metalelor. Diagrame de echilibru binare. Structuri de echilibru ale aliajelor fier- carbon.
Corelaţia: compoziţie – structură - proprietăţi.
3. Modificarea structurii si proprietăţilor mecanice prin deformare plastica la rece si după
recristalizare.
4. Principalele tratamente termice aplicate oţelurilor.
5. Procedee de formare, turnare, elaborare.
6. Compozite cu polimeri. Metode de obţinere.
7. Metode de obţinerea a compozitelor metalice.
8. Materiale ceramice si biocompatibile, nanomateriale (definire, clasificare, proprietăţi si aplicaţii)
9. Metode de obţinere a pulberilor metalice. Sinterizarea comprimatelor din pulberi.
10. Principiile proiectării şi utilizării materialelor.

Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potecașu F. - Diagrame de echilibru fazic, Editura FRM, Galați, 2004;
Potecașu F. - Știinta și ingineria materialelor, Editura Europlus, Galați, 2006;
Musat V. – Materiale ceramice. Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, note de curs.
Ursache M., Chirca D. - Proprietăţile metalelor, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982, p.
186-200; p.347-350.
Ispas, Ş., Materiale compozite, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, p. 18-25.
Cojocaru M. - Producerea şi procesarea pulberilor metalice, Matrix Rom, Bucureşti, 1997, p.6-18; p.
184- 234.
Gheorghieş C., Gheorghieş L. – Nanomateriale şi nanotehnologii, Editura CERMI, Iaşi, 2008,
Dumitru Popescu, Florin Ionescu, Radu Dobrescu, Dan Stefanoiu, Modelare in ingineria proceselor
industriale, Editura: A.G.I.R., ISBN: 978-973-720-386-1, 2011
*** Note curs la disciplinele studiate.
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AFACERI INTERNAŢIONALE
1. Discipline
fundamentale:
Comerţ internaţional (Miron Dumitru – Comerţ internaţional, Editura ASE, Bucureşti, 2008; Muntean
Mihaela-Carmen – Comerţ internaţional - Note de curs, 2017)
 Factorii de influenţă ai evoluţiei comerţului internaţional
 Teoriile clasice privind comerţul internaţional
 Teorii neoclasice privind comerţul internaţional
 Teorii contemporane privind comerţul internaţional
 Indicatorii specifici comerţului internaţional
2. Economie mondială (Bal Ana, Dumitrescu Sterian, Zaharia Rodica Milena, Ilie Anca Gabriela,
Dumitriu Dan, Candidatu Camelia, Jora Octavian - Economie mondială, Editura ASE, Bucureşti,
2006; Bonciu Florin - Economie mondială, Editura Universitară, Bucureşti, 2009)
 Sistemul economiei mondiale.
 Indicatorul dezvoltării umane.
 Caracteristici ale ţărilor în dezvoltare.
 Organizaţii internaţionale.
 Investiţiile străine directe şi corporaţiile transnaţionale.
 Agricultura şi strategiile de industrializare în ţările în dezvoltare.
 Fundamentele problemei datoriei externe.
 Globalizarea economiei mondiale


Discipline de specialitate:
1. Negociere comercială internaţională (Nistor Costel - Comunicare şi negociere în afaceri,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006; Nistor Costel - Comunicare şi negociere în
afaceri – Note de curs, 2018 )

 Negocierea – formă de comunicare în afaceri
- Conceptul de negociere
- Principalele caracteristici ale negocierii
- Funcţiile negocierii
- Elementele fundamentale ale negocierii comerciale
- Tipologia negocierilor
- Organizarea negocierilor
- Etapele procesului de negociere
- Formarea echipei de negociere
- Mandatul echipei de negociere
- Agenda negocierii (ordinea de zi)
- Conceptul de „plajă de negociere” sau „zonă de acord posibil” (YAP)
- Modalităţi şi tehnici de argumentare
- Tipuri de negociatori
- Confruntarea personalităţilor în procesul de negociere
- Natura atitudinilor interpersonale şi ieşirea din situaţii conflictuale
 Strategii, tehnici şi tactici de negociere
- Strategia de negociere
- Etapele construirii strategiei
- Reacţii spontane
- Deciziile strategice
- Tipuri de strategii
6
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- Tehnici de negociere.Tactici de negociere
-Tipologia tacticilor şi tehnicilor de negociere
- Tactici ofensive
- Tactici defensive
2. Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior (Popa Ioan – Tranzacţii comerciale internaţionale,
Editura Economică, Bucureşti, 2008, Nistor Costel – Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior –
Note de curs, 2017)

 PRINCIPALELE CERINŢE FUNCŢII ALE MANAGEMENTULUI ÎN
RELAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE
- Organizarea afacerilor economice internaţionale.
- Tipuri de structuri organizatorice folosite în cadrul relaţiilor economice
internaţionale
- Structura ierarhic-liniară (administrativă)
- Structura funcţională
- Structura ierarhic – funcţională
 TIPURI DE ÎNTREPRINDERI INTERMEDIARE FOLOSITE ÎN CADRUL
RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE
- Exportul şi importul direct
- Comerţul indirect (exportul/importul indirect)
- Firme care lucrează în nume propriu
- Intermediari care lucrează în nume propriu şi pe contul altora
 MANAGEMENTUL MACROECONOMIC. ROLUL STATELOR ÎN
RELAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Clauza naţiunii celei mai favorizate
- definitie
- clasificare
 FORMA INTERVENŢIEI STATULUI ÎN RELAŢIILE ECONOMICE
INTERNAŢIONALE
- Politici comerciale tarifare
- definirea taxelor vamale
- clasificarea taxelor vamale
- Tarifele vamale
- Definitie
- Clasificare
- Incadrare tarifară
- Protecţie nominala
- Protecţie efectivă
- Regimul vamal
- Extinderea teritoriului vamal se realizează în două forme:
- crearea de uniuni vamale
- zonele de liber schimb
- Restrângerea teritoriului vamal se realizează prin :
- antrepozite vamale
- porturile franco (porto franco)
- zone libere
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LIMBI MODERNE APLICATE
LIMBA ENGLEZĂ
Two modules (A-E) will be determined by random.org for each student, and then a number (1-3)
will be drawn for each module. Students are expected to speak for about ten minutes to cover the
two topics.
Students ARE NOT requested to provide full translations for the illustrative texts below. However,
they are strongly encouraged to translate them during their preparation for the examination.
Students are advised to consult the bibliography provided for the courses corresponding to the
modules below.

A. Contemporary English Language (Morphology and Syntax)
1. Briefly describe the following grammatical categories in English: Mood, Tense, Aspect, Voice.
2. Provide an overview of the structure of Noun Phrases in English: heads, determiners, and modifiers.
3. Elaborate on the notions of compound and complex sentence and give examples of subordinate
clauses.
Bibliography
1. Croitoru, Elena. 2002. Modals, Tenses, Aspect. Galaţi: Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea
de Jos".
2. Jones, Leo. 1994. Cambridge Advanced English. Student’s book. Cambridge University Press.
3. Leviţchi, Leon. 1996. Gramatica limbii engleze. Bucureşti, Teora.
4. Țuchel, Daniela. 1997. A Study of the Noun Phrase. Brăila: Editura Evrika.
5. Vince, Michael, Peter Sunderland. 2003. Advanced Level Practice English Grammar and
Vocabulary. London: Macmillan.

B. Translation Theory and Practice (English)
1. List and explain four translation strategies and/or techniques employed in translating culture-bound
elements. Elaborate upon the concept of equivalence. Choose three such elements in the text below
and provide their translation, making reference to the strategy/technique chosen.
Nu putem vorbi de bucătăria moldovenească fără să amintim preparate precum: cozonaci
moldovenești, pască moldovenească, borș moldovenesc de vițel, zeamă de găină bătrână,
pilaf de berbecuț cu mirodenii, purcel de lapte umplut, ruladă de piept de curcan, piftie
diafană de cocoș bătrân, alivenci, gogoșari umpluți cu salată rusească, gâște îndopate
umplute, flori de bostan umplute, saramură de crap cu mămăliguță caldă, saramură de pui
cu mămăliguță, tochitură moldovenească, turte moldovenești, ciorbă reparatorie de
potroace etc.
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2. Discuss the most appropriate strategies and techniques employed in the translation of register, style,
non-standard language (dialect, argot, archaic language, etc.), figures of speech, fixed expressions
and idioms, and cultural elements. Use the text below to point out the most problematic issues.
BABE, I’M GONNA LEAVE YOU (see Zeppelin, Led)
It took weeks for Operation India to come into crystal-clear focus. I had maps I had to deal with
and figuring out the best way to get into the city without somebody reporting a lost cow. Once I
got there, I had no idea how I was going to get on a plane, I just knew I couldn’t wait any longer.
As I was sleeping one night deep in conversation with my mother, I felt something rooting around
my feet. I nearly jumped out of my skin when I saw it was Jerry the pig. He had curlicues made
of weeds dangling from his ears and he was carrying an old, tattered, leatherbound book that he
held with great reverence. I believe in the screenplay this is called the beginning of Act Two:
JERRY ’Sup?
ELSIE ’Sup, yourself.
JERRY I mean what is up? What is up with you? What is afoot? What’s with all the maps and
the whispering with Mallory at night?
ELSIE Nothing.
JERRY I’ll tell you what I think is up. I think you’re planning to get outta Dodge.
ELSIE As if.
JERRY Don’t stonewall me, cow. You’re thinking of makin’ a break, skedaddling, blowing
this Popsicle stand, makin’ like a banana and splitting, makin’ like a tree and leavin’ on a jet
plane, bustin’ a moooove…
(Here’s the thing about JERRY-he won’t stop saying these obsessive strings of synonymous
figures of speech till you stop him, it could literally go on forever. So to maintain my own
sanity, I had to stop him.)
ELSIE Okay. So what if you’re right, so what if I am?
JERRY Well, did you ever stop to think of what will happen to the rest of us if you vamoose, if
you fly the coop, if you go all goodbye yellow brick road.
ELSIE You’ll be fine.
JERRY No, we won’t. The farmer will come down on us like a ton of bricks, like the hand of
God, like…
ELSIE Okay. What’s your point? Why is that my problem?
JERRY My point is, I wanna go too.
ELSIE No. No way.
JERRY You think you’re the only one who knows the lay of the land? You think you’re the
only one who knows which way is up, which side your bread is buttered on.
ELSIE Jerry!
JERRY Sorry-that’s like a thing with me, I know. I’ll keep an eye on it, you know, note-to-self
it, stick a pin in it, damn, sorry-what I’m sayin’ is I know where the truffles are, woman.
They’re gonna eat me just like they’re gonna eat you. It’s a damn holocaust in here.
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I fell silent. I knew Jerry was right, but I didn’t know what I could do. A cow traveling is bad
enough, but a cow and a pig, fugeddaboutit. Jerry kept on, though.)
JERRY And I got skills. I got mad skills. I got skills to pay the bills. Pigs are wicked smart. We
are well liked. I can help.
ELSIE Look, Jerry, even if I could take you, the same thing is going to happen to you in India.
They’d eat you there as soon as they’d look at you. Apparently, pork is quite tasty.
(David Duchovny, Holy Cow!)
3. Expand upon the notions of untranslatability and equivalence in translating FEIs (fixed expressions
and idioms). Use the text below to support your claims:
În condițiile defavorabile care pot surveni în cursul unei lupte, zmeii recurg la câteva strategii simple
și eficiente:
 Se fac că plouă. Cu paloșul voinicului în gât, zmeul deschide deasupra capului o umbrelă și,
cu o expresie visătoare, fredonează ceva dintr-un film cu Grace Kelly.
 Își pun cenușă în cap. Presărată fin, servește, probabil, la camuflaj.
 Îl iau pe Nu în brațe. Nu este un idol cu aspect de bufniță, cioplit grosolan în lemn de gutui
despre care se crede că îndepărtează pericolul.
 Se fac că nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Speră astfel ca voinicul să se
apropie destul cât să-i poată sufla în nas un damf ucigător de usturoi.
 Dau din colț în colț. Clănțăne, adică, înfricoșător din dinți.
(Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor)
Bibliography
1. Baker, Mona. 2011. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge.
2. Bantaș, Andrei, Elena Croitoru. 1998. Didactica traducerii. București: Teora.
3. Croitoru, Elena (coord.). 2004. English through Translations. Interpretation and TranslationOriented Text Analysis, Galați: Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.
4. Levitchi, Leon. 1994. Manualul traducătorului de limba engleză. București: Teora.
5. Newmark, Peter. 1988. A Textbook on Translation. New Jersey: Prentice-Hall.
C. British and American Culture and Civilisation/ Cultural Representations in the
Anglophone Space
1. Elaborate on the concept of Britishness/Americanness. Give examples of characteristics that make
up national identity (people, values, attitudes, symbols, cultural habits and behaviour, history, etc.)
and enlarge upon the stereotypes usually employed by others in the description of the nation.
2. Discuss how British/American identity and their respective sense of national history as victors/
colonizers/ superpower contribute to forwarding an ethnocentric political agenda.
3. Define representation. What or who can be culturally represented, by whom, and for whom in written
or visual cultural forms? To what ends? Give examples of representations of Englishness
(Britishness)/Americanness in contemporary culture.
Bibliography
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1. Abercrombie, Nicholas, Alan Warde, 2000. Contemporary British Society. Cambridge: Polity Press
2. Dobrescu, Caius, Andrei Bodiu (eds.). 2009. Repertoar de termeni postmoderni. Brașov: Editura
Universităţii Transilvania. Available at http://old.unitbv.ro/postmodernism/intro.html
3. Hall, Stuart (ed.). 2013. Representation. Cultural Representations and Signifying Practices.
London: Sage.
4. Irimia, Mihaela (ed.). 2003. Cultural Identity between Anchorage and Embeddedness. București:
Editura Premier. (pp. 29-44)
5. Mauk, David, John Oakland. 2005. American Civilisation. An Introduction. London and New
York: Routledge
6. McDowell, David. 1995. An Illustrated History of Britain, London: Longman
D. Specialized Translations/ English for Specific Purposes
1. English for Specific Purposes: scientific/ engineering. Provide a list of distinctive features in point
of grammatical (e.g. tense and aspect, voice, NP constituents, word order) and lexical aspects (e.g.
specific terminology, affixation, compounding, foreign loans, etc.). Describe the strategies employed
in the translation of the specialized text below:
Anodizing is an electrolytic passivation process used to increase the thickness of the
natural oxide layer on the surface of metal parts. The process is called anodizing because
the part to be treated forms the anode electrode of an electrolytic cell. Anodizing increases
resistance to corrosion and wear and provides better adhesion for paint primers and glues
than bare metal does. Anodizing is also used to prevent galling of threaded components
and to make dielectric films for electrolytic capacitors. Anodic films are most commonly
applied to protect aluminium alloys. Iron or carbon steel metal exfoliates when oxidized
under neutral or alkaline micro-electrolytic conditions. Carbon flakes or nodules in high
carbon content iron or steel may cause an electrolytic potential and interfere with coating
or plating. Ferrous metals are commonly anodized electrolytically in nitric acid or by
treatment with red fuming nitric acid to form hard black oxide. This oxide remains
conformal even when plated on wiring and the wiring is bent.
2. English for Specific Purposes: juridical. Provide a list of distinctive features in point of grammatical
(e.g. tense and aspect, voice, NP constituents, word order) and lexical aspects (e.g. specific
terminology, affixation, compounding, foreign loans, etc.). Describe the translation strategies
employed in the translation of the specialized text below:
The EC Treaty is directly applicable in every Member State. Accession to the Community
limits the power of national governments and affects national sovereignty. Community
law has supremacy over (overrides) national law. This supremacy was established in the
case of Costa v ENEL (Case 6/64) ECR 545. The Single European Act 1986 made
provisions, creating an obligation on the Community to take the necessary measures to
achieve the Internal Market. Under Art.249, the types of legal act which the Community
may use are, inter alia, regulations, directives, decisions (of the European Court of
Justice), recommendations and opinions. The last two do not have binding force.
3. English for Specific Purposes: IT. Provide a list of distinctive features in point of grammatical (e.g.
tense and aspect, voice, NP constituents, word order) and lexical aspects (e.g. specific terminology,
affixation, compounding, foreign loans, etc.). Describe the translation strategies employed in the
translation of the specialized text below:
11
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A computer system consists of both hardware and information stored on
hardware. Information stored on computer hardware is called software.
The hardware components of a computer system are the electronic and
mechanical parts. The software components of a computer system are the
data and the computer programs. The major hardware components of a
computer system are: the processor, main memory, secondary memory,
power supply, and supporting hardware. Many of the components are
connected to the main circuit board of the computer, called the
motherboard.
Bibliography
-

-

Baker, Mona. 2011. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge.
Bantaș, Andrei, Elena Croitoru. 1998. Didactica traducerii. București: Teora.
Croitoru, Elena (coord.). 2004. English through Translations. Interpretation
and Translation-Oriented Text Analysis, Galați: Editura Fundaţiei Universitare
“Dunărea de Jos”.
Levitchi, Leon. 1994. Manualul traducătorului de limba engleză. București: Teora.
Newmark, Peter. 1988. A Textbook on Translation. New Jersey: Prentice-Hall.

2

Consecutive and Simultaneous Interpreting

1. What are some of the similarities and differences between interpretation and
translation? Inwhat kinds of professional settings does interpretation take
place?
2. List and explain four communication strategies employed by
simultaneous interpreters,especially when interpreting fast speeches
consisting of long and convoluted sentences.
3. List three note-taking strategies employed in consecutive interpretation
and discuss theirrespective advantages and disadvantages.
Bibliography
1. Iamandi, Petru 2010. An Introduction to Consecutive and Simultaneous
Interpreting. Galaţi:Rubin.
2. Nolan, James 2005. Interpretation: Techniques and Exercises. Clevedon,
Buffalo, Toronto:Multilingual Matters, Ltd.

12

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

LIMBA FRANCEZĂ
A. Langue française. Morphosyntaxe
1. Les catégories nominales (le cas et le genre).
2. Les catégories verbales - l’aspect, le temps, le mode, la diathèse. Généralités.
3. Les articles définis, indéfinis, partitifs : formes et emplois.
4. Les adjectifs et les pronoms démonstratifs, possessifs, indéfinis.
5. Types fondamentaux de phrases. Typologie, réalisation et fonction.
6. Le système de la coordination : les conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, ni, car
7. Le système de la subordination : les phrases temporelle, spatiale, complétive, conditionnelle.
Bibliographie sélective
 Cristea, T. (1979). Grammaire structurale du français contemporain. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică.
 Dima, S. (2001). Langue française contemporaine. Les catégories grammaticales – Le
genre et le nombre. Iaşi: Ars Longa.
 Eluerd, R. (2008). Grammaire descriptive de la langue française. Paris: Armand Colin.
 Gâţă, A. (2004). Expression de la conséquence en français contemporain. Galaţi: Editura
Fundatiei Universitare « Dunarea de Jos ».
 Gâţă, A. (2001). Le futur en français contemporain. Galaţi: Editura Fundatiei Universitare
« Dunarea de Jos ».
 Riegel, M., Pellat, J.-Ch. & Rioul, R., (1994). Grammaire méthodique du français. Paris :
PUF.
 Scripnic, G. (2012). La syntaxe des groupes. Guide d’analyse morphosyntaxique de la
phrase française. Craiova: Universitaria.
 Tuţescu, M. (2001). Du mot au texte. Bucureşti: Edition Cavallioti.
 Veja, V. (2005). L’accord grammatical en français. Bucureşti: EDP.
B. Teoria și practica traducerii (franceză)
1. L’unité de traduction - concept clé de la traduction.
2. Stratégies de traduction. La traduction spécialisée
3. Stratégies directes et indirectes de traduction
1. Stratégies directes de traduction : la paraphrase littérale avec ou sans permutation,
l’emprunt, le calque ;
2. Stratégies indirectes de traduction : la transposition, la modulation, l’équivalence,
l’adaptation.
Billets d’examen (modèles)
1. Identifiez les transpositions utilisées dans la traduction en roumain du texte français :
Bertrand Delanoë est revenu lundi au Conseil de Paris, 43 jours après la grave blessure dont il a
été victime, en présidant, longtemps et activement, la séance plénière de cette assemblée
municipale où la politique a repris sa place comme avant.
Primarul Parisului, Bertrand Delanoë, şi-a reluat luni activitatea, participând la şedinţa de consiliudin capitala
Franţei, după 43 de zile de la accidentul căruia i-a căzut victimă, fiind grav rănit; el aprezidat –îndelung şi activ
– reuniunea în plen a acestei adunări municipale la care politica a revenitîn prim plan.

2. Traduisez en roumain et commentez les procédés de traduction appliqués :
La langue maternelle accusée
13
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Ses conclusions sont déprimantes : sur 85000 candidats de niveau bac + 4 testés en entretiens, 4%
seulement parlent couramment la langue de Shakespeare, et 35% « correctement ». Les meilleures
performances sont réalisées par les contrôleurs financiers : 20% sont parfaitement à l’aise, 74%
peuvent s’exprimer convenablement. Le bonnet d’âne revient aux cadres des ressources humaines
: 1,3% d’entre eux seulement ont été jugés « corrects » ...
3.
Identifiez les unités lexicales du texte suivant qui admettent la TRADUCTION
DIRECTEpar la simple identification de l`hétéronyme lexical :
(a) (La faune dans les Pyrénées) De 900 à 1800 mètres, c`est l`étage montagnard, frais et humide,
domaine de la forêt de hêtres et de sapins sur les versants nord, de pins sylvestres sur les versants
sud.
(b) Plus haut, de 1 800 à 2 400 mètres, c`est l`étage subalpin avec la forêt claire de pins à crochets,
les landes à rhododendrons ferrugineux ou à myrtilles, avec quelques bouleaux et sorbiers.
4.
Observez la traduction des phrases suivantes et dites quelle solution a donné le
traducteurprofessionnel au problème des lacunes lexicales :
Fără să aştepte răspuns, îşi puse comănacul pe cap şi o porni devale. Sans attendre de réponse, il
mit sa toque de moine et se dirigea vers la vallée.
Biată maică-mea, Dumnezeu s- o ierte... De câte ori nu m -a plesnit ea cu lingura peste mână... Ma
pauvre mère, Dieu ait son âme – Combien de fois ne m'a-t-elle pas frappé avec la cuillère sur la
main ou sur la bouche... ?
Nu cumva să-mi fi făcut şotia, călugărul naibii... Mai ştii ? Et s'il m'avait joué une farce, ce sacré
moine Qui sait ?
Adormi şi visă că mătura casa şi bătătura. Elle s'endormit, se rêva balayant la maison, la cour...




Bibliographie sélective
Teodora CRISTEA (2000). Stratégies de la traduction, Ed. Fundaţiei România de Mâine.
Danica SELESKOVITCH et Mariane LEDERER (1996). Pédagogie raisonnée de
l`interprétation.
Colette LAPLACE (1994). Théorie du langage et théorie de la traduction, DidierÉrudition.
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EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Tematica

Bibliografia

crt.

1.

Anatomie

Obiectul de studiu şi conţinutul
anatomiei şi biomecanicii;

Donscoi D.,-Биомеханика, Moscova, 1975

9.Miologie;
10.Viscere;
11.Sistemul nervos central;
12.Sistemul nervos periferic;
13.Particularităţile mecanice ale
aparatului locomotor;
Principii şi metode de apreciere
a hotarelor şi a greutăţii lanţurilor
cinematice;
Metoda analitică de calculare a

Fiziologie

Utkin V.,Биомеханика физических

Ababei R. Învăţarea motrică. Bacău:
Alma - Mater, 2003. 185 p.
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Borziac M., Erhan E. Enzimele –
necesitatea vitală a organismului uman. În:
Conferinţa
ştiinţifică
internaţională
studenţească ”Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice”, ed. a 18-a, 16-17 mai
2014. Chişinău, 2014, pp. 350 -358.

organismului elevilor de 10-12 ani.
Carp C. Tratat de cardiologie. Bucureşti:

Repere fiziologice în estimarea stării

scopul aprecierii stării funcţionale a

Metodica
disciplinelor
sportive – jocuri

handbal

Cârstea Gh. Teoria şi metodica Educaţiei
Fizice şi Sportului. Bucureşti: Universul, 1993.
143 p. ISBD 973-99256-6-9.

ştiinţifice în educaţie fizică şi Sport. Bucureşti:

Acsinte A., Alexandru E., Handbal. De la
iniţiere la marea performanţă, Editura
MediaTM,Bacău, 2000.
Baştiurea E., Handbal. Curs de bază, Editura
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Invăţarea elementelor şi
procedeelor tehnice comune

F.R.H., Handbal. Regulament comentat,
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1986.
Ghermănescu-Kunst I., Handbal. Tehnica şi

Invăţarea elementelor şi procedeelor
tehnice specifice

Invăţarea elementelor şi procedeelor
tehnice specifice

handbalului,Editura Didactică şi Pedagogică,
Negulescu I., Handbal. Tehnica jocului,

Insuşirea acţiunilor tactice
Stan Z., Ploeşteanu C., Metodica handbalului
tactice comune din atac şi apărare
Invăţarea fazelor de joc din atac şi
apărare (fazele I-IV)

Invăţarea jocului bilateral.
Teoria
Și practica
sporturilor de
combat

Ardeleanu T., Particularităţile dezvoltării
calităţilor motrice, I.E.F.S, Bucureşti, 1982.

Scurt istoric a apariţiei şi
evoluţiei luptelor.

(lupte)

specialiştii despre lupte?, Bucureşti, 1975, p. 6669.
Butenko B.I., Sicev I.Z., Despre dezvoltarea

Metodica învăţării rulărilor şi a
trecerilor peste adversar.

Cişmaş Gh., Luptele greco-romane, instruirea
juniorilor, Editura Sport-Turism, Bucureşti,
1981.
Cişmaş Gh., Luptele greco-romane. Elemente de
bSport-Turism , Bucureşti,

1987.
Lupte greco-romane. Curs de bază, IEFS,
Bucureşti, 1996.
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Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice
şi sportului,Note de curs, Editura
Universul,Bucureşti, 1991.

însuşirea elementelor de tehnică şi

Metodica
disciplinelor

Cojocaru V. –„Fotbal de la 6 – 14 ani. Metodica
pregătirii” – Ed. Axis Mundi, Bucureşti, 2002.

de echipa” Fotbal"

Drăgan A. –„Fotbal – concepţii, metode şi
mijloace”, Ed. Mongabit, Galaţi, 2006.

6.Tehnica intrării în posesia mingii;

Drăgan A. –„Optimizarea lecției de antrenament
la disciplina fotbal”,, Editura Galati University
Press, Galaţi, 2009.

11.Formele atacului;

Selecția și formarea echipelor

Metodica
pregătirii
voleiului ]n
școală

Practicarea jocului de baschet şi

Selecţia în echipa reprezentativă
şcolară de baschet şi volei.
Componentele pregătirii echipei
reprezentative şcolare de baschet
şi volei (fizică, tehnică, tactică,
psihologică, teoretică).

universitare “Dunărea de Jos”, 2002, p.28-29.

componentelor tehnico-tactice
18
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pentru echipele reprezentative de
baschet şi volei şcolar.
. Aspecte manageriale privind
pregătirea şi participarea în
competiţiile şcolare de baschet sau
volei.
Programarea şi planificarea
pregătirii echipelor reprezenative
şcolare de baschet sau volei.
Metodica
disciplinelor
sportive “Jocuri
de echipa” –
Baschet

şcolare.

şi corectarea greşelilor de tehnică în
jocul de baschet şcolar-

110.

instrurirea tehnicii jocului de baschet

posibilităţilor de mişcare a segmentelor

baschet. Traseul metodic de prevenire

baschet.Editura Europlus, 2011, 134 p.

şcoală-instruire şi învăţare.Editura Semne,

288.
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abateri, greşeli, semnele arbitrilor)

organizare, materiale şi instalaţii).

*****Regulamentul oficial al jocului de
baschet .
****www.frbaschet.ro

9.Echipa reprezentativă şcolară de

şcolare de baschet (selecţie, condiţii de
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Teoria și
practica în
sporturi de
Istoria apariţiei şi evoluţia judoului (Jiu-jitsu – Judo).

Bordea C. Judo: pregătirea tehnică prin
perfecţionarea funcţiei de echilibru. – Iaşi:
Ştefan Lupaşcu, 2000. – 102 p.
Hantău I., Manolachi V. Pregătirea fizică
a judocanilor de performanţă: Manual
pentru instituţiile cu profil sportiv. –
Chişinău, 2000. – 200 p.

н/Д: Издательский центр „Март”, 2005. –
Etica relaţiilor reciproce a
luptătorilor.

Левицкий А. Г., Манолаки В. Г.
Особенности технико-тактической
подготовки начинающих самбистов и
дзюдоистов: Методические указания. – Л.,
1990. – 44 с.
Манолаки В. Г. Работа тренерапреподавателя и особенности ее
индивидуального планирования и
регламентации: Методические
рекомендации. – Кишинев, 1990. – 12 с.
Новиков А. Д. Научно-методические
проблемы спортивных единоборств //
единоборств. – М., 1999. – № 9. – С. 50-56.

5. Arbitrajul – terminologia.

Шулики Ю. А. и др. Дзюдо. Система и
борьба: Учебник для СДЮШОР,
спортивных фак-тов пед. ин-тов,
техникумов физ. культуры и училищ
олимпийского резерва / Ю. А. Шулика [и
др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 800 с.

Principiile antrenamentului
Factorii antrenamentului în

Particularităţile pregătirii fizice în
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5. Formarea deprinderilor motrice

Particularităţile dezvoltarii forţei

Particularităţile dezvoltarii
Particularităţile dezvoltarii
Particularităţile dezvoltarii

Particularităţile dezvoltarii

Importanţa pregătirii tehnicoTema VI. Particularităţile pregătirii
fetelor ce practică sporturile de luptă

semnificaţia manifestărilor particulare

organizatorico-metodologice în
Organizarea şi desfăşurarea
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Metodica
disciplinelor

Bazele tehnicii probelor atletice;

sistemul educaţional, Editura universităţii din
regulament, Bacău: Alma Mater, 2002. 287p.
Tatu T. - Teoria şi metodica atletismului,
Curs de bază, Ed. IEFS Buc. 1978.
Claudiu Mereuţă Educaţia Fizică Scolară –
abordări metodice - Ed. VALINEX, Chişinău,
Republica Moldova, ISBN 978-9975-68-101-8.

Instruirea şi perfecţionarea tehnicii şi

Pop N. - Teoria şi metodica atletismului Ed.
Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galaţi 2002.

Лѐгкая атлетика: Учебник для ин-тов

Măsurători pe teren, materiale şi
instalaţii de atletism.
Gimnastica de
baza

exerciţiilor la aparatele de gimnastică;
Bazele instruirii exerciţiilor de
gimnastică ;

Гимнастика и методика преподавания –
Учебник для институтов физической
культуры под ред. В. М. Смолевского, М.,:
Фис, 1987, 336 с.
Гимнастическое многоборье. Женские

23

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

8. Гимнастическое многоборье. Мужские

11. Psihopedago-

Factorii dezvoltării personalităţii:

gie

Caracterizarea psihologică a
vârstelor şcolare.
Invăţarea şcolară. Tipuri şi forme
de învăţare.

Călin, Marin, 1995. Procesul instructiveducativ. Instruirea şcolară (analiză
multireferenţială), Editura Didactică şi
şcoală. Competenţe didactice.Tactul Pedagogică, R.A., Bucureşti.
Cerghit Ioan, Vlăsceanu Lazăr (coord.),
1988.Curs de pedagogie, Universitatea
Bucureşti.
Cerghit, Ioan, 1996.Teoria şi metodologia
Aspecte teoretice privind
organizarea conţinuturilor învăţării instruirii (note de curs), Universitatea din
Bucureşti.
din perspective multiple.
Ionescu, Miron, 2000, Demersuri creative în
predare şi învăţare, Editura Presa
Obiective operaţionale versus
Universitară Clujeană.
competenţe derivate.
Iucu, Romiţă, 2001, Instruirea şcolară.
Perspective teoretice şi aplicative, Ed.
Polirom, Iaşi
Eficienţa metodelor tradiţionale- Joiţa, Elena, 2002. Educaţia cognitivă.
Fundamente. Metodologie, Editura Polirom,
expozitive şi conversative în actul
Iaşi.
didactic.
Moise, Constantin, 1986, Evaluarea
randamentului şcolar, in Pedagogie – Ghid
şcoală.
pentru
profesori,
Curs
litografiat,
Proiectarea activităţii didactice .
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.
Neacşu Ioan, 1999., Instruire şi învăţare,
ediţia a II-a, revizuită, Editura Didactică şi
esentială a procesului de invăţare.
Pedagogică, Bucureşti.
fizice

Caracteristica fiziologică a
procesului de adaptare a
organismului pentru eforturile de
antrenament ;

Loisir-Fitness ;
Principiile clasificării exerciţiilor
fizice ;
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de intensitate maximală, de intensitate

Caracteristica fiziologică a eforturilor
statice în dezvoltarea Loisir-Fitness ;
Caracteristica fiziologică a proceselor

Fazele (etapele) formării
deprinderilor motrice;
Олимпийская литература, 2003. – 424с.
asigurarea vegetativă a efortului
Олимпийская литература, 2003. – 392с.
Чермит М.М. Теория и методика
физической культуры: опорные схемы [
Текст ] : учебное пособие. – М.: Советский
спорт, 2005. – 272 с.

îmbătrînire prin mijloacele Loisir-

Aspectul teoretic al procesului
orientării sportive şi selecţiei în sport ;

Stagiu de

-

activități

Căderea şi ridicarea din
cădere;
-

discipline sportive de iarnă, Bacău, 2011.
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schiul alpin

Schimbările de direcţie de pe
loc - întoarcerile;
Frânările;
Urcările pe schiuri;
Trecerea denivelărilor de
teren;
Ocolirile - tehnica ocolirilor;
tehnicii de bază a schiului alpin;
Mijloace şi metode de
predare a schiului în lecţia de
educaţie fizică;
-

calităţilor motrice, Editura Sport-Turism,

-

Bazele generale ale

Structura şi organizarea
sistemului neuromioartrokinetic.
Funcţionalitatea sistemului
Sistemul efector motor în
kinesiologie.
Kinematică şi kinetică.
Raportul dintre patologia
sistemului mioarticular şi
kinesiologie.
Reflexe şi mişcare.
Modalităţi practice de
refacere a amplitudinii de mişcare.

profilactică, terapeutică şi de recuperare,

26

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

15.

Educație pentru
sănătate și prim
ajutor

Metodica
disciplinelor
sportive – înot

-

Strategiile mişcării.

-

Reflexe şi reacţii motorii.

- Introducere în disciplină. Sănătatea şi
locul ei în sistemul de valori generalumane;
- Calitatea mediului ambiant şi sănătatea;
- Condiţiile de antrenament şi prevenirea
traumatismelor, maladiilor infecţioase;
-Modul sănătos de viaţă. Activitatea
motrice şi rolul ei în formarea sănătăţii;
- Alimentaţia raţională;
-Subnutriţia şi abuzul alimentar, riscuri
pentru sănătate;
- Călirea organismului. Rolul factorilor
maritimi în fortificarea sănătăţii;
- Consumul de alcool şi consecinţele lui;
-Tabagismul şi narcomania – deprinderi
vicioase;
- Prevenirea maladiilor cu transmitere
sexuală;
- Dopajul şi consecinţele lui;
-Acordarea primului ajutor persoanelor
cu traumatisme, combustii, intoxicaţii
alimentare, în stare de şoc termic şi
solar.
- Istoricul înotului;
- Importanţa înotului în sistemul nostru
de educaţie fizică ;
- Bazele teoretice ale înotului;
- Bazele tehnice ale înotului ;
- Particularităţile anatomice şi fiziologice
care influenţează tehnica procedeelor de
înot;
- Tehnica procedeului craul;
- Tehnica procedeului spate;
- Tehnica procedeului bras;
- Tehnica procedeului fluture;
- Lecţia de înot;
- Aplicarea principiilor didactice în
procesul de instruire la înot;
- Selecţia
în
înot
Particularităţi
organizatorice ale predării înotului;
- Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor de
înot în condiţii diferite;
- Noţiuni generale despre jocul de polo pe
apă,sărituri şi înot sincron;
- Înotul aplicativ;
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- Salvarea de la înec.

olimpic 1985-1988, CCEFS Bucureşti,1994.

17. Activități de timp
liber

Introducere în problematica conceptului
de activităţi de timp liber.
Activitate motrice de timp liber: concept,
factori, tipologie.
Relaţia dintre sport şi educaţie.
Relaţia dintre sport şi sănătate.
Conceptul de loisir ca formă a activităţii
fizice: ideal, funcţii, teorii, obiective,
elemente de referinţă .
Tipuri de activităţi fizice de timp liber:
Jogging-ul:
concept,
efecte,
recomandări, importanţă.
Turismul ca activitate fizică de timp liber:
28
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definiţie, tipuri de turism, recomandări.
Paint-ball: concept, istoria dezvoltării,
echipament, regulament.
d). Mountain-bike: concept, istoria
dezvoltării, echipament, ghid de conduită.
e). Escalada: concept, principiile escaladei,
tipologie, echipament, reguli de bază.
Galaţi, 2006

Aplicații
practică în
disciplinele
sportive de apă

- structura şi conţinutul activităţii
cluburilor de fitness şi loizir;
- metodele şi mijloacele de instruire
- participarea la analiza lecţiilor de
nataţie în cluburile de fitness şi
luazir desfăşurate de specialişti din
cluburi;
- implicarea efectivă a studențilorpracticanţi în proiectarea şi
realizarea lecţiilor de nataţie;
- autoanaliza şi autoaprecierea
lecţiilor de nataţie conduse de
studenți-practicanţi;
- analiza lecţiilor conduse de
studenți de către colegi şi
metodistul de specialitate;
- aplicarea fişei de autoapreciere şi
evaluare a practicanţilor la lecţiile
de probă şi finale;
- evidenţierea cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor
adecvate temelor, sarcinilor şi
obiectivelor operaţionale.

DRAGNEA, ADRIAN(2006-2007) –
Manualele de Pregătirea sportivă, filiera
vocaţională pt. clasele IX-XI, Editura Press,
Bucureşti;
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Simpozion internaţional

Teoria și practica
tenisului de masă

Metode de
cercetare în
știința sportului
și educației fizice

- Istoricul jocului de tenis pe plan național
și international
- Regulamentul şi terminologia specifică
jocului de tenis;
- Stadiul actual şi tendinţele evoluţiei
jocului de tenis ;
- Amplasarea, amenajarea şi întreţinerea
terenurilor de tenis ;
- Caracteristici ale materialelor de joc şi
clasificarea suprafeţelor de joc;
- Clasificarea loviturilor, priza rachetei,
efectele şi săritura mingii, elemente de
mişcare în teren;
- Lovitura de dreapta;
- Lovitura de stânga;
- . Serviciul;
- Voleul şi demivoleul de dreapta şi de
stânga;
- Smeciul;
- Tactica jocului de tenis;
- Pregătirea fizică a jucătorului de tenis;
- Tactica jocului de simplu.
- noţiuni şi concepte privind cercetarea
ştiinţifică în domeniul antrenamentului
sportiv ;
- planificarea procesului de cercetare
ştiinţifică în domeniului culturii fizice ;
30
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- selectarea şi implimentrea metodelor
de cercetare ştiinţifică în domeniului
culturii fizice;
- orgsnizarea şi desfîşurarea cercetării
ştiinţifice în domeniului culturii fizice ;
- metodologia desfăşurării
experementului pedagogic în domeniului
culturii fizice ;
- analiza şi interpretarea rezultatelor
ştiinţifice;

instrumentelor de măsurare şi ale tehnicilor

cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport,

Educație pentru
sănătate și prim
ajutor

- Introducere în disciplină. Sănătatea şi
locul ei în sistemul de valori generalumane;
- Calitatea mediului ambiant şi sănătatea;
- Condiţiile de antrenament şi prevenirea
traumatismelor, maladiilor infecţioase;
-Modul sănătos de viaţă. Activitatea
motrice şi rolul ei în formarea sănătăţii;
- Alimentaţia raţională;
-Subnutriţia şi abuzul alimentar, riscuri
pentru sănătate;
- Călirea organismului. Rolul factorilor
maritimi în fortificarea sănătăţii;
- Consumul de alcool şi consecinţele lui;
-Tabagismul şi narcomania – deprinderi
vicioase;
- Prevenirea maladiilor cu transmitere
sexuală;
- Dopajul şi consecinţele lui;
-Acordarea primului ajutor persoanelor
cu traumatisme, combustii, intoxicaţii
alimentare, în stare de şoc termic şi
solar.
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Tehnici de
autoapărare

 Curs introductiv privind autoapărarea
fizică
 Scurt istoric a apariţiei şi evoluţiei
sporturilor
de combat și a procedeelor de apărare

1975, p. 66-69..

 Clasificarea disciplinelor de combat:
terminologie, descriere, condiţii de
practicare:
Jiu Jitsu, Judo, Karate, Aikido, Sambo, Box,
Lupte greco-rmane și libere, MMA etc.
 Bazele
metodice
ale
procedeelor de
apărare: eschivă, parare,
coborâre de

învăţării
retragere,

nivel, ducere şi proiectare la sol.

 Metodica învăţării imobilizărilor
fixărilor
 Metodica învăţării ștrangulărilor și a
tehnicilor articulare de imobilizare

și

 Metodica învăţării apărării împotriva
procedeelor de aruncare peste spate şi şold.
- Metodica învăţării apărării împotriva
procedeelor tehnice de lovire cu brațele

instruirea juniorilor, Editura Sport-Turism,
Bucureşti, 1981.

Elemente de teorie şi metodică de
Bucureşti, 1987.

- Metodica învăţării apărării împotriva
procedeelor tehnice de lovire cu picioarele
- Autoapărarea împotriva armelor albe,
bastoanelor și armelor de foc.
2015
- Metode privind predarea elementelor
de tehnică
şi tactică specifice autoapărării fizice

10.

Deliu D., (2008) ,,Antrenamentul

12.

Hantău i. (2005) „Judo. Instruire şi
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Lewis, P. - Introducere în Arte
Marţiale – Teora, Bucureşti, 1999
Teorie şi metodică (luptele libere, greco-

Evaluare motrică
și somato
funcțională

- Evaluarea în educaţie fizică şi sport:
consideraţii generale, delimitări
conceptuale;
- Docimologia – ştiinţă a evaluării
randamentului şcolar (particularizări
pentru activitatea de educaţie fizică şi
sport);
- Tipuri de evaluare, metode şi
procedee specifice de evaluării în
activitatea de educaţie fizică şi sport;
- Validitatea şi fidelitatea - criterii de
bază în aprecierea calităţii
măsurătorilor;
- Măsurători utilizate în activitatea de
educaţie fizică şi sport;
- Repere ale reformei evaluării
rezultatelor şcolare (particularizări la
domeniul educaţiei fizice şi sportului);
- Sistemul Naţional de Evaluare la
disciplina Educaţie Fizică şi Sport –
prezentare, interpretare;
- Prelucrarea statistică a datelor,
condiţie esenţială în evaluarea
activităţilor motrice;
- Sursele erorilor de măsurare; scale de
măsură

-

-

- Evaluarea aptitudinilor şi a nivelului
de pregătire pentru selecţie;
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- Măsurarea şi evaluarea psihologică a
sportivului.
Bucureşti, pp 51-53, 84, 96-102, 106
Şerban, M. (1987), Aprecierea calităţilor în
*** (1999), Sistemul Naţional Şcolar de

- Referinţe suplimentare:

Merni, F. (1991), Evaluarea tehnicilor

Thompson, P.J.R. (1993), Introducere în

Practica

și metodica
activităilor
motrice pe

Educaţia fizică definiţie, funcţii,
Sistemul metodelor şi
principiilor de instruire;
Tendinţe şi orientări
metodologice contemporane;
Sistemul formelor de organizare
a practicării exerciţiilor fizice de
către elevi;
Programarea, planificarea şi
proiectarea didactică;
Evidenţa şi evaluarea în
educaţie fizică;
Metodologia formării capacităţii
de practicare independentă a
exerciţiilor fizice de către elevi.
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Stagiu de
turismul
montan

de educaţie fizică şi sport
- Formele şi conţinutul lucrului
tabere de odihnă pentru copii.
- Particularităţile de pregătire,
organizare şi desfăşurare a
marşurilor turistice pedestru,
nautic şi montan.
- Masurile şi întrunirile turistice cu
elevii.
- Semnele convenţionale, mânuirea
- Asigurările şi lucrările de salvare.

convenţionale pentru hărţile de orientare

Teodorescu B. Turism şi orientare

Маслов Г. Полевые туристские лагеря.
Москва 2000.

- prezentarea unui conţinut teoretic
minimal vizând conţinutul lucrului
odihnă;
- alegerea corectă a bivuacului şi
amenajarea spaţiului de campare;
- orientarea după obiectele din
- vizitarea unor obiective cu
caracter turistic, istoric şi economic
din zonă;
- organizarea marşurilor turistice
montane, nautice şi pedestru
alegerea diferitelor trasee turistice
cu grad de dificultate şi
complexitate variat;
- organizarea concursurilor de
orientare sportivă şi a probelor
aplicative;
- desfăşurarea competiţiilor
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RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE
1.
2.
3.
4.

Istoriografia Relațiilor Internaționale
Actorii și evoluția sistemului internațional
Puterea în Relațiile Internaționale (Surse, tipologie etc)

Teorii ale Relațiilor Internaționale –liberalism, realism, constructivism, feminism, teoria
pacifismului democratic
5. Sistemul internaţional din perspectiva diferitelor teorii asupra relaţiilor internaţionale:
polaritate, stratificare, schimbare în sistemul internațional
6. Tratatele Uniunii Europene
7. Instituțiile Uniunii Europene și procesul decizional
8. Politicile comune ale UE
9. Politica de vecinatate a Uniunii Europene și Parteneriatul Estic
10. Diplomația –instrument al politicii externe
11. Dimensiunea culturală a construcției europene
12. Conceptul de securitate colectivă: de la Societatea Natiunilor la ONU
13. Spațiul Românesc în relațiile internaționale. De la “concertul european” la apartenența la
blocul comunist
14. Cooperare transfrontalieră în regiunea Mării Negre (Caracteristici, actori, tendințe, interese,
instituții și procese în planul securității regionale)
15. Provocări ale globalizării
16. Noi spații și forme ale competiției geopolitice
Bibliografie selectivă
1. Bădescu, Ilie, Mihăilescu, Ioan, Sava, N., Geopolitică, integrare, globalizare, Editura Mica
Valahie, București, 2003.
2. Barbulescu, Iordan Gheorghe, Noua Europă, , Editura Polirom, Iași, 2015.
3. Barbulescu, Iordan Gheorghe Procesul decizional in Uniunea Europeană, Editura Polirom,
Iași, 2008 .
4. Boari, Vasile, Religie si politica, Editura Institutul European, Iași, 2016.
5. Brzezinski, Zbigniew, Marea Tablă de Çah. Suprematia americană și imperativele sale
geostrategice, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
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analiză, CA Publishing, Cluj-Napoca, 2011.
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2009.
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