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Denumirea 

disciplinei 

STATUTUL ȘI 

DEONTOLOGIA 

PROFESIEI 

Codul 

disciplinei 
6.OB10.DS 

 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 

opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

 
1 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

 
10 Total ore studiu individual 

 
10 

Total ore pe 

semestru 

 
20 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DF – disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD - 

disciplină în domeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – stagiu de 

pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire psihopedagogică 
DS 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Lector dr. Oana-Florina AVORNICESEI 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE 
 Numărul total de ore pe 

săptămână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  
Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  

1 1 - - - 

 

Precondiţii de curriculum  

Competențe profesionale 

vizate de disciplină 
 

Identifică și respectiv, aplică, într-o situație dată, principalele aspecte 

ce privesc: 
- principiile deontologice ce guvernează activitatea de traducător şi 

interpret; 
- drepturile şi responsabilităţile traducătorului şi interpretului; 
- relația cu clienții (negocierea contractelor, respectarea termenelor de 

predarea lucrărilor, a confidențialității şi a imparțialității, solicitarea 

documentației necesare pregătirii prealabile); 
- relaţia cu colegii (respectarea clienților altor 

colegi,respectarea“bunelor maniere” în cabina de simultană, evitarea 

oricărui comportament ce ar putea afecta statutul traducătorului şi al 

interpretului) 
- organizarea activității de traducere și gestionarea unui proiect de 

traducere 
 

Conţinutul disciplinei (se vor detalia: conţinutul 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, 

interactive, cu 

suport digital ş.a.)  

Nr. de ore 

alocate 

Delimitările conceptuale ale  eticii: etică, morală, deontologie.  

Metodele de 

comunicare orală 

(expozitive – 

1 

Drepturile  şi responsabilitățile traducătorului  aşa cum rezultă 

din studierea codurilor deontologice ale unor asociații de 

traducători din Europa şi SUA din domeniul literar, juridic, 

medical, de afaceri. 

3 



Drepturile  şi responsabilitățile interpretului de conferință, aşa 

cum rezultă din studierea codurilor deontologice ale unor 

asociații ale interpreților din Europa şi SUA. Competențele 

interpretului de conferință. „Bunele maniere” în desfăşurarea 

activității de interpretare de  conferință, consecutivăşisimultană. 

pentru prezentarea 

materialului de 

lucru sau a 

indicațiilor cu 

privire la exercițiile 

de realizat: 

expunerea, 

prelegerea, 

explicația, 

descrierea; 

interogative: 

conversația), 

discuții și 

dezbateri, 

problematizarea. 

2 

Organizarea activitățiide traducere. Gestionarea proiectului de 

traducere de către şeful de proiect: atribuţii. Etapele procesului 

de traducere din perspectiv atraducătorului.  

1 

Întocmirea unei liste de surse utile traducătorului şi interpretului, 

disponibile pe hârtie sau  în format electronic, pentru 

combinaţiile lingvistice aferente fiecărui student.  

1 

Aspecte juridico-economice ale formelor de desfăşurare a 

activităţii de traducător /interpret: angajat sau pe cont propriu. 
1 

Colocviu 1 

TOTAL ORE 10 

 

Bibliografie recomandată  (Cel puțin un titlu bibliografic să fie al titularului de disciplină): 
 

1. Dunne, Kieran J and Elena S. Dunne (eds). 2011. Translation and Localization Project 

Management. Amsterdam/Philadelphia: John BenjaminsPublishing Company 

2. Gouadec, Daniel. 2007. Translation as a profession. Amsterdam/Philadelphia: John 

BenjaminsPublishing Company 

3. Maftei-Golopenția, E., R.M. Topală, O.F. Avornicesei (2016) Interpretarea de 

Conferință. Tehnici și Aplicații. Craiova: Editura Universitaria.  

4. Samuelsson-Brown, Geoffrey. A Practical Guide for Translators. 

Bristol/Buffalo/Toronto: MultilingualMatters 

5. Topală, Raluca Maria şi Maftei-Golopenţia, Elena „Etică şi deontologie profesională 

- culegere de studii” în E. Banciu (coord.), Deontologia profesională în interpretarea 

de conferinţă – o scurtă privire diacronică şi sincronică. Bucureşti: Editura Mustang 

Bibliografie Online: 

 
1. Chmiel, Agnieszka. 2008. “BoothmatesForever? On teamwork in a 

simultaneousinterpretingbooth”. Adresă URL: 
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8794/1/boothmates_postprint.pdf 
2. Code of Professional Conduct and Business Practices of the American Translators Association 

[online] Adresă URL: https://www.atanet.org/bin/view.fpl/13653.html 
3. Code of Professional Ethics of AIIC [online] Adresă URL: http://www.aiic.com 
4. Code of Professional Conduct and of the Institute for TranslationandInterpreting [online] Adresa 

URL:http://www.iti.org.uk/attachments/article/154/Code%20of%20Conduct%20-

%20individual.pdf 
5. Codul Deontologic al Asociaţiei Traducătorilor din România [online] Adresă URL: 

http://www.atr.org.ro/despre/deontologie 
 6. Greenfield, Marian S and Teresa S. Waldes. 2002. “EffectiveFreelancerResumes”. 

http://www.atanet.org/chronicle/resume_freelance_november2002.pdf 
7. Racette, Dorothee. “Ten stepstomakeyourtechnicaltranslationproject a success”. Adresă URL: 

http://theatacompass.org/2013/07/17/ten-steps-to-make-your-technical-translation-projects-a-

success/ 
8. Rimalower, George. “Project Manager: the Maestro of EveryTranslation Project”. Adresă URL: 

http://www.atanet.org/chronicle/3904_26_rimalower.pdf 
9. Rutt, Rebecca. „The prosandcons of beingemployedandself-employed”. Adresă URL: 

http://www.moneywise.co.uk/work-wages/salary-benefits/the-pros-and-cons-being-employed-and-

self-employed 
10.  VEGA Network (AIIC). “Understandingboothmanners”. Adresă URL: 

http://aiic.net/page/1676/understanding-booth-manners/lang/1 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8794/1/boothmates_postprint.pdf
https://www.atanet.org/bin/view.fpl/13653.html
http://www.aiic.com/
http://www.iti.org.uk/attachments/article/154/Code%20of%20Conduct%20-%20individual.pdf
http://www.iti.org.uk/attachments/article/154/Code%20of%20Conduct%20-%20individual.pdf
http://www.atr.org.ro/despre/deontologie
http://www.atanet.org/chronicle/resume_freelance_november2002.pdf
http://theatacompass.org/2013/07/17/ten-steps-to-make-your-technical-translation-projects-a-success/
http://theatacompass.org/2013/07/17/ten-steps-to-make-your-technical-translation-projects-a-success/
http://www.atanet.org/chronicle/3904_26_rimalower.pdf
http://www.moneywise.co.uk/work-wages/salary-benefits/the-pros-and-cons-being-employed-and-self-employed
http://www.moneywise.co.uk/work-wages/salary-benefits/the-pros-and-cons-being-employed-and-self-employed
http://aiic.net/page/1676/understanding-booth-manners/lang/1


11. Vitek Steve. “Relative AdvantagesandDisadvantages of Being an Employee Versus Being a 

Freelancer”. Adresă URL: https://patenttranslator.wordpress.com/2012/08/21/relative-advantages-

and-disadvantage-of-being-an-employee-versus-being-a-freelancer/ 
 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 25% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 25% 

Alte activităţi (de precizatcare)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Evaluareastudenţilorsevafacepebaza participării la 

discuțiile de la oreşi aunui proiect ce constă în analiza unui studiu de caz ce implică aplicarea 

conceptelor şi informaţiilor discutate în cadrul orelor de curs. 
 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notiţelor de curs   Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
3  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
3  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc.   Documentarea prin reţeaua internet 2 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  10 
 

Semnături: 

 

Data completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

30/09/2022 
Lect. univ. dr. Oana-Florina Avornicesei             
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Decan 

 

Ș.l. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI 

 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO 

- colocviu; V – verificare. 

 
 


