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Denumirea 

disciplinei 

TRADUCERE 

SPECIALIZATĂ 

TEHNICĂ B I  

Codul 

disciplinei 
3.OB01.DS 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 

opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

4 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

42 

Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

56 

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* 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela GHENȚULESCU 

 
 

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) 

LICENȚĂ  

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
3 1 - 2 - 

 

Precondiții de curriculum 

Nivel C1; cunoașterea particularităților lingvistice ale domeniului 

tehnico-științific, însușită la cursul de Terminologie din anul I, 

semestrul 2 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

La sfârşitul semestrului, studenţii vor putea: 

• să identifice și să analizeze dificultăţile de diferite tipuri ale 

textului sursă: terminologice, lexicale, morfo-sintactice, 

stilistice, culturale; 

• să efectueze o documentare folosind sursele cele mai adecvate 

(dicționare, texte paralele, site-uri de specialitate, glosare, 

interacțiune cu specialiști în domeniu) pentru a rezolva 

dificultăţile terminologice, lexicale etc. ale textului sursă; 

• să aleagă corect metodele și procedeele de traducere tehnico-

științifică adecvate textului țintă; 

• să producă o traducere care să ţină seama atât de specificul limbii 

sursă, cât şi de cel limbii țintă, precum şi de publicul vizat; 

• să efectueze revizia unei traduceri și să analizeze în mod critic 

traduceri diferite ale aceluiași text sursă în vederea livrării unui 

produs final de calitate. 

 



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. Limbajul textelor științifice şi tehnice;  tipuri de texte de 

specialitate 
clasice interactive 2 

2. Trăsăturile textelor tehnico-științifice (particularități 

gramaticale, lexicale și stilistice). 
clasice interactive 2 

3. Scriere tehnică – traduceri tehnice. Strategii și procedure 

de traducere.  
clasice interactive 2 

4. Abilitățile traducătorilor tehnici: lingvistice, culturale, de 

cercetare, tehnice. 
clasice interactive 2 

5. Procesul de traducere: inițiatori, etape, activități specifice. clasice interactive 2 

6. Traductibilitatea textelor tehnico-științifice. Metode de 

simplificare a stilului tehnico-științific. 

clasice interactive 2 

7. Erori de traducere a unor texte tehnico-științifice. Consecințe 

și implicații juridice.  

clasice interactive 2 

TOTAL ORE 14 

 

Activități applicative 

 

Tipuri de lucrări 

(seminar, 

laborator, lucrări 

practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 

Metode de 

lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

Laborator  

1. Analizarea diferitelor tipuri de texte tehnico-

științifice (e.g. manual tehnic, ghid de utilizare, articol 

științific etc.) şi identificarea asemănărilor şi 

deosebirilor dintre ele 

Interactive, 

bazate pe 

înţelegere 

scrisă, 

exprimare 

scrisă şi 

exprimare 

orală 

4 

Laborator 

2. Studierea trăsăturilor limbajelor de specialitate pe 

texte din diferite domenii. Traducerea unor fragmente 

din aceste texte.  

4 

Laborator 

3. Identificarea structurilor gramaticale, lexicale şi 

stilistice specifice textelor conţinând instrucţiuni. 

Traducerea unor fragmente de manuale tehnice și 

ghiduri de utilizare, cu aplicarea stilului modular. 

4 

Laborator 

4. Traducerea unor texte din domeniul medical, cu 

analizarea trăsăturilor gramaticale, lexicale şi stilistice 

specifice acestui domeniu. 

4 

Laborator 
5. Aplicarea pe texte a strategiilor de simplificare a 

stilului tehnico-științific în traducere. 

2 

Laborator 

6. Identificarea unor structuri intraductibile în texte 

tehnico-ştiinţifice şi propunerea unor soluţii de 

echivalenţă 

2 

Laborator 

7. Corectarea greșelilor apărute în traducerile unor 

texte tehnice și medicale. Analizarea unor studii de caz 

cu implicaţii juridice.  

4 

Laborator 

8. Susținerea de către studenți a unor prezentări orale 

pe baza analizării și traducerii unor texte din diferite 

sub-domenii tehnice și științifice (e.g. construcții, 

 4 



arhitectură, medicină, biologie, mediul înconjurător, 

jocuri video, gastronomie etc.) 

TOTAL ORE 28 

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

 

Anghel, M. “Diferenţe între limbile română şi engleză”, în Buletinul ştiinţific al Universităţii Tehnice 

de Construcţii Bucureşti, seria: Limbi străine şi comunicare, nr. 1, ianuarie 2010, ISSN-1224-628X, pp. 

44-47. 

Anghel, M., Guşatu, I. “Dificultăţi întâmpinate în asimilarea limbii engleze de către studenţii 

medicinişti”, în volumul electronic al simpozionului internaţional „Educaţia specială în societatea 

modernăˮ, Editura Casa Corpului Didactic Deva, 2014, ISBN 978-606-8230-26-9. 

Mirel ANGHEL, “Predarea limbilor străine în scopuri specifice – cazul limbii engleze şi al limbii 

române medicale”, în Studii de Ştiinţă şi cultură, vol. XII, nr. 1, 2016, pp. 215-220, ISSN 1841-1401, 

EISSN 2067-5135. 

Brieger, Nick; Pohl, Alison (2007). Technical English. Oxford: Summertown Publishing  

Byrne, Jody (2014). Scientific and Technical Translation Explained. New York: Routledge 

Ghenţulescu, Raluca Mihaela (2019). Technical Specialized Translations (Workbook). Bucuresti: 

Editura Conspress. 

Ghenţulescu, Raluca Mihaela. “A Methodological Approach to Technical Translation” în Buletinul 

ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, seria: Limbi străine şi comunicare, volumul 

V, nr.1/2012, Bucureşti, pp. 32 – 38, ISSN 2068-8202  

Olohan, Maeve (2016). Scientific and Technical Translation. New York: Routledge 

Ricinschi, L. F. (2017). “Approaches in Translating Noun Phrases in Civil Engineering Texts” în 

Buletinul Științific al Universității Tehnice de Construcții București Seria: Limbi Străine și Comunicare, 

X/2017 - 1, pp.: 78-86. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=874565 

Ricinschi Liliana-Florentina, “Errors in Translating Civil Engineering Texts” în Translation Studies: 

Retrospective and Prospective Views, Nr 17, An VII, 2014, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 

115-121; ISSN-L2065-3514 

 
 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la examinarea finală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator 20% 

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

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

Participarea la orele de curs și aplicații  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Evaluarea studenţilor se va face pe baza unui 

examen scris, cu subiecte de teorie care să evalueze cunoştinţele predate la curs, şi aplicaţii practice 

din lucrările de seminar. 

 

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

Studiul notiţelor de curs 2  Pregătirea pentru examinarea finală 4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
1  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar, proiect, laborator etc. 
2  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 2  Documentarea prin reţeaua internet 1 

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

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=874565


 

 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 
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Decan   

Șef lucr. 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. 


