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FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 
disciplinei 

LOCALIZARE ÎN 
TRADUCEREA 
TEHNICĂ C– 
FRANCEZĂ 

Codul 
disciplinei 

2.DS.OP.06 

Anul de studiu I Semestrul 2 
Tipul de evaluare finală (E, CO, 
V) 

E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                               
OP – opţională, FC – facultativă) 

OP Număr de credite 6 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

 

42 Total ore studiu individual 

 

56 Total ore pe 
semestru 

 

98 

Categoria 

formativă a 
disciplinei 

DD– disciplină de domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – 
disciplină complementară, PR – stagiu de pregătire practică 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lect. univ. dr. Gabriela ILIUȚĂ 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE – DEPARTAMENTUL 
DE LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 

Numărul total de ore 
pe saptamână din 

Planul de învăţământ Domeniul de 
studii  

FILOLOGIE 

Ciclul de studii 
(Licență, 
Masterat, 
Doctorat) 

MASTERAT 

 

Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE SI INTERPRETARE 
SPECIALIZATĂ 

 
2 1 2 - - 

 

Precondiții de curriculum Nivel de cunoaștere a limbii franceze – B 1. 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârşitul semestrului, studenții masteranzi trebuie să 
demonstreze următoarele: 
Competențe generale: 

- să fie familiarizați cu acest tip de traducere în contextul 
globalizării şi al internaţionalizării produselor. 

- Să fie familiarizați cu competențele digitale specifice 



acestui tip de traducere. 

 
Competențe specifice: 

- să dobândească competenţele specifice procesului de 
traducere în general (înţelegerea corectă a textului 
sursă dincolo de componenta lingvistică, exprimarea 
adecvată şi capacitate de redactare în limba ţintă, 
relectura şi revizia textului rezultat, controlul calităţii 
traducerii), cât şi cele ce ţin de traducerea specializată 
ştiinţifico-tehnică şi procesul de localizare 
(documentarea, întocmirea terminologiei şi a 

frazeologiei specifice domeniului şi tipului de text 
respectiv, competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
produselor informatice sau multimedia care cuprind 
materialul lingvistic de tradus). Se pune accentul pe 
sensibilizarea studenţilor în legătură cu dobândirea 
competenţelor lingvistice şi extralingvistice necesare 
adaptării elementelor lingvistice şi culturale, 
competenţele informatice fiind un instrument în 
serviciul traducătorului. 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare 
pentru fiecare capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), 
numărul total de ore, bibliografia) 

Curs 

Metode de 
predare (Clasice, 

clasice 
interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

Nr. de 
ore 

alocate 

1. Localizarea – o varietate de traducere  

a) definirea procesului de traducere şi a etapelor 
acestuia; 

b) tipuri de traducere şi de traducători; 
c) diferenţe între localizare şi alte tipuri de traducere. 
d) Prezentarea softului de traducere 
 

Prelegere, suport 

digital 

2 

2. Globalizare, internaţionalizare, localizare  
a) definiţie şi cadrul conceptul; 
b) impactul globalizării asupra procesului de traducere şi 

rolul traducătorului în internaţionalizarea produselor; 
c) adaptarea elementelor lingvistice şi culturale; transferul 
intercultural. 
 

Prelegere, suport 
digital 

2 

3. Globalizare şi localizare - ilustrări  
a) exemplificări ale localizării în diferite culturi şi comparaţii 
ale efectelor acesteia în plan lingvistic, social, cultural; 
b) denaturarea informaţiei ca efect al globalizării în 
traducere. 

 

Prelegere, suport 
digital 

4 

4. Traducerea textelor ştiinţifico-tehnice  
a) importanţa terminologiei şi a frazeologiei în traducerea 
textelor ştiinţifico-tehnice; 

Prelegere, suport 
digital 

2 



b) cercetarea terminologică/frazeologică şi elaborarea 

glosarelor terminologice/frazeologice; practica 
terminologică în localizare. 

5. Norme de traducere şi metodologia de localizare a 
diferite materiale specializate  
a) norme de traducere pentru asigurarea calităţii serviciilor 
de traducere; 
b)  procesul de localizare a site-urilor internet şi a 
aplicaţiilor informatice. 

 

Prelegere, suport 
digital 

2 

6. Profilul traducătorului „localisateur”  

a) competenţe tradiţionale de traducere; 
b) competenţe noi: specializare în materiale informatice şi 
multimedia; 
c) adaptarea/redefinirea componentelor meseriei de 
traducător; 
d) locul traducătorului pe piaţa localizării. 
 

Prelegere, suport 

digital 

2 

TOTAL ORE 14 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 
(seminar, 

laborator, lucrari 
practice, proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru 

cu studenții 
Nr. de ore 

alocate 

Laborator 
Exerciții de identificare a 
traducerii localizate și diferența 
față de alte tipuri de traducere. 

activităţi cu 
sarcini 

învăţare pe staţii 
jocul de rol 

mind map 

4 

Laborator 
Traducerea elementului cultural în 

contextul globalizării 

8 

Laborator 

Exerciţii de localizare a unor 
materiale ştiinţifico-tehnice prin 
aplicarea tehnicilor şi procedeelor 
specifice procesului de traducere 
(abordarea diferitelor niveluri ale 
unui text – lingvistic, 
extralingvistic) şi utilizarea 
resurselor disponibile sau 

elaborate de studenţi în prealabil 
(de ex. glosare) 

8 

Laborator 

Exerciţii de analiză comparativă a 
unor materiale disponibile în 
limba sursă şi în limba ţintă, 
pentru evidenţierea erorilor sau a 
surselor de erori potenţiale 

4 

Laborator 
Exerciții de traducere tehnică cu 
ajutorul diferitelor programe de 

traducere asistată pe calculator.  

4 



Recapitularea cunoștințelor 

dobândite 

   

TOTAL ORE 28 

Bibliografie generală: 
 
1. Audry, M., (1994), Travaux pratiques de rédaction professionnelle, Paris, Foucher. 
2. Balazs, L., Florean D. (2001) : Traducerea specializată, Bucureşti, Credis. 
3. Danilo, M., Penfornis, J.-L., (1993) : Le français de la communication professionnelle, 
Paris, Cle International. 
4. De Vecchi, D., Martinot, C., (2008) : Les Langues de spécialité en question: perspectives 

d’étude et applications, Cellule de recherche en linguistique, http://crl.exen.fr/ 
5. Quemada Bernard (1983) : Dictionnaire des termes nouveaux des sciences et des 
techniques, Paris, CILF. 

Bibliografie recomandată: 

1. Alshtaiwi, M., et Gonzales, K. (2007) : Localisation et traduction : vers une définition du 
profil de localisateur, 
http://www.memoireonline.com/02/08/931/m_localisation-et-traduction-profil-du-
localisateur.html 
2. Alshtaiwi, Ma’moun. (2017) Parlons du localisateur : rôle et profil. Traduire. 

DOI: 10.4000/traduire.945 
3. Ardelean, C., (2014): Localisation. The New challenge for translators, București, 
Conspress. 
4. Cadieux, P., et Esselink: GILT: Globalization, Internationalization, Localization, 
Translation. In Globalization Insider, Volume XI, Issue 1.5, pages 1-5. Also available in 
Translation Directory : http://www.translationdirectory.com/article127.htm 
5. Demanuelli, J., (1995), La traduction, mode d’emploi : glossaire analytique, Paris, 
Masson. 
6. Gouadec, D. (2003) : Le bagage spécifique du localiseur/localisateur, le vrai « nouveau 
profil » requis [en ligne] : Communication présentée lors du Colloque sur la Localisation 
tenu à l'Université McGill, Montréal, du 25 au 27 avril 2002, sous la direction de James 
Archibald. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal. 
http:www.erudit.org/revue/meta/2003/v48/n4/008724ar.html 
7. Gouadec, D. (2002). Profession : traducteur, Paris, Maison du Dictionnaire, 51-70. 
http://www.profession-traducteur.net/traduction/traduction.htm 
8. Laplace, C., (1994), Théorie du langage et théorie de la traduction, Paris, Didier-
Erudition. 
9. Lerat, P. (1995) : Les langues spécialisés, Paris, Presses Universitaires de France.  

10. Steiner, G., (1998), Après Babel : Une poétique du dire et de la traduction, traduit de 
l'anglais par Lucienne Lotringer, Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel.  
 
Bibliografie online: 

http://ec.europa.eu/dgs/scic/documents-terminology-and-
bibliography/terminology/index_fr.htm 

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator 25% 

http://www.memoireonline.com/02/08/931/m_localisation-et-traduction-profil-du-localisateur.html
http://www.memoireonline.com/02/08/931/m_localisation-et-traduction-profil-du-localisateur.html
https://dx.doi.org/10.4000/traduire.945
http://www.translationdirectory.com/article127.htm
http://www.profession-traducteur.net/traduction/traduction.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/documents-terminology-and-bibliography/terminology/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/documents-terminology-and-bibliography/terminology/index_fr.htm


Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 15% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  10% 

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală              EXAMEN  – verificarea acumulării 
informaţiilor şi aplicarea lor pe un studiu de caz practic. 

 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

1. studiul notiţelor de curs   8. pregătirea pentru examinarea 

finală 

8 

2. studiul suporturilor de curs - 
manuale, cărţi etc. 

  9. participarea la consultaţii  

3. studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

  10. documentarea în teren  

4. activităţile specifice de pregătire 
pentru seminar,  proiect, laborator 
etc. 

16  11. documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

5.întocmirea de teme,referate,eseuri 

etc. 

8  12. documentarea prin reţeaua 

Internet 

8 

6. pregătirea pentru lucrări de 
verificare 

  13. alte activităţi ….  

7. pregătirea pentru prezentări orale 16  14. ……….  

   TOTAL ore studiu individual 
semestru  

56 

 
Semnături: 

Data completării: 

Titularul de curs 

Lect.univ.dr. 

Gabriela Iliuță 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

3.10.2019  

       

Lect.univ.dr. 

Gabriela Iliuță 

 

 
 

 

Director de Departament 

Conf.univ.dr. Raluca Ghențulescu 



 

 

                     

 

 


