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U20  Studenţi călători  

 
Info 
 
Studenţii străini care studiază în România e nevoie 
să cunoască regulamentul actual pentru mobilităţile 
studenţilor în Europa. Iată câteva articole importante:  

 
Regulamentul  de funcţionare 
a activităţii  didactice pe baza 

SISTEMULUI DE CREDITE 
TRANSFERABILE 
 
Art.1. Universitatea Babeş Bolyai aplică în evaluarea 
activităţii studenţilor tuturor specializărilor (învăţă-
mânt de scurtă durată, învăţământ de lungă durată şi 
master) Sistemul European de Credite Transferabile  
ECTS (European Credit Transfer System). Sistemul 
de credite permite dubla specializare, potrivit opţi-
unilor studenţilor, în conformitate cu reglementările 
la nivel naţional. [...] 
Art.3. Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse 
între 1 şi 30, alocate [...] pentru însuşirea unei 
discipline, sub toate aspectele (curs, seminar, lucrări 
de laborator, proiecte, practică, studiu individual etc). 
Creditele acordate unei discipline au valori întregi 
sau fracţiuni de 0,5. [...] 
Art.5. Numărul de credite prevăzute în planul de 
învăţământ la curs de zi pentru un semestru este de 
30. [...] 
Art.25. La cererea studentului, creditele pentru o 
disciplină pot fi echivalate cu creditele obţinute la o 
disciplină cu tematică echivalentă de la o altă 
facultate sau specializare din cadrul Universităţii. 
Creditele obţinute de studenţi în programele 
internaţionale vor fi echivalate conform procedurii în 
limita compatibilităţii planurilor de învăţământ ale 
instituţiilor implicate. 
_______________________________________________ 

Expresii 
dublă specializare = double spécialisation; double specialization 
în conformitate cu = conformément à; in agreement with 
în limita = dans les limites de; within the limit 
la nivel naţional = au niveau national; at national level 
lungă durată = longue durée; long term 
scurtă durată = courte durée; short term 
pe baza = sur la base de; based on 
plan de învăţământ = plan d’enseignement; curriculum 

Lexic 
actual, ă, i, e = actuel; current, nowadays  
a aloca (ø) = alouer; to alot 
a aplica (ø) = appliquer, postuler; to apply 
articol, e (n) = article; article 
aspect, e (n) = aspect 
câţiva, câteva = quelques; some 
compatibilitate/ăţi (f) = compatibilité; compatibilty 
a cunoaşte (cunosc) = connaître; to know 
a cuprinde = comprendre; to include 
didactic, ă, i, e = didactique; didactic 
disciplină/e (f) = discipline; subject matter 
dublu/ă, i, e = double 
a echivala (ez) = équivaloir; to validate 
echivalent, ă, i, e = équivalent; equivalent 
evaluare/ări (f) = évaluation; evaluation 
facultate/ăţi (f) = faculté; faculty 
fracţiune/i (f) = fraction 
funcţionare/ări (f) = fonctionnement; functioning 
iată! = voici; here are 
implicat, ă, i, e = impliqué; involved, implied 
individual, ă, i, e = individuel; individual 
instituţie/i (f) = établissement; institution 
însuşire/i (f) = apprentissage; feature, 
characteristic 
între = entre; between 
întreg, întreagă, întregi = entier; entire 
învăţământ (n) = enseignement; education 
laborator/oare (n) = laboratoire; laboratory 
mobilitate/ăţi (f) = mobilité; mobility 
nevoie, nevoi (f) = besoin; need 
numeric, ă, i, e = numérique; numerical 
opţiune/i (f) = option 
a permite = permettre; to permit 
practică/i (f) = pratique; practice, training 
a prevedea (prevăd) = prévoir; to stipulate 
procedură/i (f) = procédure; procedure 
proiect, e (n) = projet; project 
reglementare/ări (f) = réglementation; legal 
regulament, e (n) = règlement; rule, regulation 
semestru/e (n) = semestre; semester 
seminar, ii (n) = séminaire; seminar 
sistem, e (n) = système; system 
tematică/i (f) = thématique; thematic 
transferabil, ă, i, e = transférable; transferable 
valoare, valori (f) = valeur; value 
 

Sinonime ☺☺ 
a aloca = a acorda 
potrivit = conform = în conformitate cu 
 

Cuvinte călătoare ���� 
ECTS, master (en) 
 

Abrevieri 
art. = articol 
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Participiul verbelor de grupa a 2-a şi a 3-a. Forma negativă      [G.6.1.1.2]   
Participes des verbes du 2e et 3e groupe. Forme négative. Participle of 2nd and 3rd group verbs. Negative Form 
-ut: a vedea > văzut; a prevedea > prevăzut; a revedea > revăzut (neg. nevăzut, neprevăzut,...) 
-ut: a obţine > obţinut; a cunoaşte > cunoscut (neg. neobţinut, necunoscut,...) 
-s: a cuprinde > cuprins; a permite > permis (neg. necuprins, nepermis,...) 
 

1. Puneţi formele potrivite: Choisissez la bonne forme: Insert the correct forms:  � 
permis, (ne)revăzut, prevăzut, obţinut, cunoscut, necunoscut, cuprins 
 

a. Am .................. pentru pregătirea examenului 7 zile. Timpul .............. pentru pregătire e suficient. 
b. Am ................ la examene note bune. Notele ................ mi-au ................ să primesc o bursă. 
c. La examen, cunoşteam 10 subiecte din 12 şi am primit un subiect ........................... ! 
d. Am ............... cursurile de 3 ori. Nu a rămas nimic ........................... 
e. Într-un semestru trebuie ......................... 30 de credite ECTS.  
f. Nu e .................... să încalci regulamentul. În articolul 25 e ........................ esenţialul. 
 

B. Cazul dativ Le Datif. Dative                                                     
a. după verbe ca: a acorda, a aloca 
Creditele acordate unei discipline au valori întregi sau fracţiuni de 0,5.  
b. potrivit + D = conform + D (= în conformitate cu + A)                                                 [G.8.1]   
Sistemul de credite permite dubla specializare, potrivit opţiunilor studenţilor. 
Creditele obţinute de studenţi în programele internaţionale vor fi echivalate conform procedurii. 
 

2. Următoarele secvenţe din regulament sunt reformulate. Compară-le: Les séquences suivantes du 

réglement sont reformulées. Comparez-les! The following regulation items/sequences have been reformulated. Compare them. � 

 
a. Universitatea Babeş Bolyai aplică în evaluarea activi-
tăţii studenţilor tuturor specializărilor Sistemul European 
de Credite Transferabile. 

UBB evaluează studenţii de la toate specializările 
după Sistemul European de Credite Transferabile. 

b. Sistemul de credite permite dubla specializare, potrivit 
opţiunilor studenţilor, în conformitate cu reglementările la 
nivel naţional. 

Prin sistemul de credite transferabile, studenţii pot 
opta pentru dubla specializare, conform reglemen-
tărilor naţionale. 

c. Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse între 1 şi 
30, alocate [...] pentru însuşirea unei discipline, sub toate 
aspectele (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, 
practică, studiu individual etc). 

Creditele sunt puncte de la 1 la 30 care se acordă 
pentru cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, 
practică sau studiu individual. 

d. Numărul de credite prevăzute în planul de învăţământ 
pentru un semestru este de 30. 

Într-un semestru se obţin maximum 30 de credite. 

e. La cererea studentului, creditele pentru o disciplină pot 
fi echivalate cu creditele obţinute la o disciplină cu 
tematică echivalentă de la o altă facultate sau 
specializare din cadrul Universităţii. 

Dacă studentul doreşte, îşi poate echivala discipline 
apropiate de la alte facultăţi sau specializări din 
Universitate. 

f. Creditele obţinute de studenţi în programele inter-
naţionale vor fi echivalate conform procedurii în limita 
compatibilităţii planurilor de învăţământ ale instituţiilor 
implicate. 

Dacă în străinătate studentul a urmat cursuri asemă-
nătoare, acestea pot fi echivalate în ţara lui. 

 

3. Colegul tău nu înţelege ce scrie în regulament, explică-i! Votre camarade ne comprend pas ce qui est écrit dans 

le règlement. Expliquez-lui! Your colleague does not underestand what the regulation book stipulates. Explain it to him. � 
 

a. Ce înseamnă ECTS?  
b. Ce forme de activitate primesc credite? 
c. De ce sunt importante creditele pentru studenţii care merg în mobilităţi? 
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Eşti student străin? 
 

 
 

Dacă eşti student străin în România, 
e mai greu să te descurci la început în 
sistemul de învăţământ românesc. Un 
coleg român ar fi cel mai bun ghid: la 
cursuri, la secretariat, la bibliotecă, la 
cămin. Stai lângă el la cursuri şi 
întreabă-l când nu înţelegi ce spune 
profesorul. Roagă-l să-ţi arate unde 
este biblioteca şi să-ţi spună cum 
funcţionează: unde poţi să-ţi faci 
legitimaţie, ce cărţi poţi împrumuta, 
pentru cât timp, cum se face o fişă, 
ce dicţionare bune cunoaşte, unde se 
fac fotocopii... Mergi cu el la secreta-
riat dacă trebuie să discuţi ceva mai 
complicat cu secretara. Spune-i ce 
probleme ai. El va fi pentru tine un 
prieten, un ghid şi un interlocutor 
util. Îţi va spune cum e în sesiune, 
cum se ţin examenele scrise şi orale, 
în fine, toate legile nescrise ale 
studentului român... Iar dacă ghidul 
tău român nu va fi un student ci o 
studentă, vei fi, poate, şi mai câştigat! 
 

 
 

Dacă, însă, trebuie să te descurci 
singur, iată câteva fraze pe care să le 
foloseşti dacă ţi se întâmplă lucruri 
neprevăzute: 
-Doamnă secretară, mi-am pierdut 
legitimaţia de student, ce trebuie să 
fac ca să primesc alta? 
-Domnule portar, nu ştiu în ce sală 
am examen. Unde e afişat? 
-Domnule administrator, nu-mi gă-
sesc cheia de la cameră, aveţi alta? 
-Doamnă bibliotecară, nu găsesc o 
carte pe care trebuia să o restitui, ce 
pot face? 

Acte de vorbire 
 

Sfatul Le conseil.  Advising 

 
Stai lângă el. 
Mergi cu el la secretariat. 
Întreabă-l ce nu înţelegi. 
Roagă-l să-ţi explice! 
Spune-i ce probleme ai. 
 

 
 

Cum cerem sfat? 
Comment demander conseil 
Asking for advice 

 
Ce trebuie să fac? 
Ce pot face? 
Unde e afişat? 
 

 
 

Cum ne adresăm poli-
ticos? Comment s’adresser 
poliment? Polite formulas 
 
Domnule profesor! 
Doamnă secretară! 

 

Plângerea 
La plainte. Complaints  

 
Nu găsesc o carte. 
Mi-am pierdut legitima-
ţia. 
Nu-mi găsesc cheia de la 
cameră. 
Mi s-a întâmplat ceva 
neprevăzut! 
 

 
 

Lexic 
administrator, i (m) = administrateur; 
administrator 
a afişa (ez) = afficher; to pin out 
bibliotecară/e (f) = bibliothécaire; librarian 
cămin, e (n) = résidence universi-
taire; dorm(itory)/student hostel 
complicat, ă, i, e = compliqué; 
complicated 
a se descurca (mă descurc) = se 
débrouiller; to manage 
a discuta (ø) = discuter; to discuss 
examen, e (n) = examen; exam 
fişă/e (f) = fiche; file 
a folosi (esc) = employer; to use 
fotocopie/i (f) = photocopie; photocopy 
frază/e (f) = phrase; sentence 
a funcţiona (ez) = fonctionner; to function 
ghid/zi (m) = guide 
interlocutor, i (m) = interlocuteur; interlocutor 
a împrumuta (ø) = emprunter; prêter; 
to borrow 
a întreba (ø) = demander; to ask 
a înţelege = comprendre; to understand 
lege/i (f) = loi; law 
legitimaţie/i (f) = permis; permit 
neprevăzut, ă, i, e = imprévu; unexpected 
nescris, ă, i, e = non écrit; unwritten 
oral, ă, i, e = oral 
politicos (oasă/oşi/oase) = poli(ment); 
polite(ly) 
portar, i (m) = concierge; janitor 
problemă/e (f) = problème; problem 
profesor, i (m) = professeur; professor 
a restitui (ø) = restituer; to return 
scris, ă, i, e = écrit; written 
secretară/e (f) = secrétaire; secretary 
secretariat, e (n) = secrétariat; 
secretary’s office 
sesiune/i (f) = session d’examens; 
exam session 
a spune = dire; to say 
a ţine = tenir; to keep 
util, ă, i, e = utile; useful 

Expresii 
e afişat = c’est affiché; it was pinned out 
Ce pot face? = Que puis-je faire? 
What can I do? 
în fine = enfin; whatever 
la început = au début; initially 
nu... ci...= non pas... mais...; not… but 
Pe cât timp? = Pour combien de 
temps?; For how long? 
pentru tine = pour toi; for you 
poate = peut-être; maybe 
se întâmplă = ça arrive; it happens 
vei fi mai câştigat = tu auras plus 
gagné; it will be more profitable for you 
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Gramatică Exerciţii 
 

C. Imperativul L’impératif. The Imperative        [G.6.1.2.5]   
Afirmativ                                      Negativ 
Mergi cu el!    Nu merge! 
Întreabă-l ce nu înţelegi.  Nu-l întreba! 
Roagă-l să-ţi explice!  Nu-l ruga! 
Spune-i ce probleme ai.  Nu-i spune! 

4. Puneţi la forma negativă: � 
Mettez à la forme négative: Change into the negative: 
 

Stai lângă el! > ................................................ 
Încearcă să înţelegi! > ..................................... 
Întreab-o ce vrea. > ......................................... 
Explică-i! > ..................................................... 

 

5. Întreabă politicos, după model: Demande poliment, d’après le modèle: Ask politely according to the model :  ���� 

a. Ce spune profesorul?   > Explică-mi, te rog, ce spune profesorul. 
b. Unde este biblioteca?   > Spune-mi, te rog, ..................................... 
c. Cum funcţionează?   > Poţi să-mi spui ........................................? 
d. Unde pot să-mi fac legitimaţie? > Îmi poţi spune ..........................................? 
e. Ce cărţi pot împrumuta?  > Vă rog să-mi spuneţi ................................ 
f. Pe cât timp pot împrumuta cărţi? > Îmi spuneţi, vă rog, ..................................? 
g. Cum se face o fişă?   > Explicaţi-mi, vă rog, ................................. 
h. Ce dicţionare bune cunoşti?  > Zi-mi ......................................................... 
i. Unde se fac fotocopii?   > Arată-mi .................................................... 
j. Ce probleme ai?   > Poţi să-mi spui ........................................... 
k. Cum e în sesiune?   > Povesteşte-mi ............................................ 
l. Cum se ţin examenele scrise?  > Explică-mi ................................................. 
 

D. Forme de adresare Formes d’appel. Addressing people                               [G.1.3]   
Domnule profesor! Doamnă profesoară! Domnilor şi doamnelor! 
Mamă! Tată! Fiule! Fetiţo! Bunico! Bunicule! Unchiule! Frate! 
Băiete! Băieţi! Fetelor! 
Dane! Radule! Maria!   
 

6. Folosiţi întrebările de la ex. 2, cu forme de adresare. ���� 
Employez les questions de l’ex. 2 avec des formes d’adresse. Use addressing formulas with the questions given in ex. 2 

Ex.: Dane, zi-mi ce probleme ai? Fetelor, vă rog să-mi spuneţi ce spune profesorul. 
 
7. Unde se pot folosi întrebările: Où peut-on utiliser les questions? Where can you use these questions? � 

-Doamnă secretară, mi-am pierdut legitimaţia de student, ce trebuie să fac ca să primesc alta? 
-Domnule portar, nu ştiu în ce sală am examen. Unde e afişat? 
-Domnule administrator, nu-mi găsesc cheia de la cameră, aveţi alta? 
-Doamnă bibliotecară, nu găsesc o carte pe care trebuia să o restitui, ce pot face? 
 

8. Schimbaţi viitorul simplu cu viitorul popular, după model: Remplacez le futur simple par le futur populaire, 

suivant le modèle: According to the model, replace the Simple Future with the informal future: � 
 

El va fi pentru tine un prieten, un ghid şi un interlocutor util. Îţi va spune cum e în sesiune, cum se ţin 
examenele scrise şi orale, în fine, toate legile nescrise ale studentului român... Iar dacă ghidul tău 
român nu va fi un student ci o studentă, vei fi, poate, şi mai câştigat! 
> El o să fie pentru tine......... 
 

9. Aţi încheiat un semestru de studii în România. Mergeţi la secretariat şi cereţi scretarei să vă 
dea o adeverinţă cu creditele obţinute, pe materii. Imaginaţi dialogul. ���� 
Vous avez terminé un semestre d’études en Roumanie. Vous allez au secrétariat pour demander un relevé de notes avec les crédits obtenus 
pour chaque discipline. Imaginez le dialogue. You have completed one semester in Romania. Go to  the Secretary’s office and ask her to 
release you a certification paper with the credits for each subject matter you have studied so far. Imagine the dialogue.   
 


