
             
 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 
 

Program de studii universitare de licență: Traducere și interpretare 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 
disciplinei 

TRADUCERE SPECIALIZATĂ 
TEHNICĂ C IV –  

(LIMBA SPANIOLĂ) 
Codul disciplinei 6.OB02.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 2 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

20 Total ore studiu individual 10 
Total ore pe 

semestru 
30 

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 univ. dr. Herling Florina-Cristina 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE – DEPARTAMENTUL DE LIMBI 
STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 
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  
2 - - 2 - 

 

Precondiții de 
curriculum 

Pentru o bună înțelegere, asimilare a cunoștințelor și îndeplinire a 
obiectivelor propuse în cadrul disciplinei Traducere Specializată 
Tehnică C IV este necesar ca studenții să aibă un nivel de limbă 
spaniolă B 2 – B 2.1 CECRL. De asemenea, trebuie să posede 
cunoștințe în domeniul terminologiei tehnico-științifice, a 
strategiilor și procedeelor de traducere, achiziționate în cadrul 
cursului și seminarului Traducere Specializată Tehnică C I / II 
(anul II) și CIII (anul III, sem. 5). Disciplina Traducere Specializată 



Tehnică C IV– Limba spaniolă este completată și de cunoștințele 
dobândite de către studenți în cadrul disciplinelor Teoria și 
Practica Traducerii C I și II – Limba spaniolă (anul II), Traducere 
Specializată Tehnică B I / B II (anul II), Teoria și Practica 
Traducerii BI / BII / CI / C II (anul II). 

 
 
Competențe 
profesionale vizate de 
disciplină  
 

- capacitatea de a traduce texte de specialitate din diferite 
domenii (tehnic, medical, publicitar etc.) în circumstanțe 
asemănătoare cu cele ale domeniului în care vor activa; 
- efectuarea reviziei unei traduceri și analizarea în mod critic a 
diferitelor traduceri ale aceluiași text-sursă în vederea obținerii 
unui produs final de calitate; 
- capacitatea de proiectare, realizare și evaluare a procesului de 
traducere specializată tehnică în domeniul în care vor activa; 
- comunicarea cu un specialist din domeniul în care se efectuează 
traducerea specializată tehnică pentru soluționarea problemelor 
apărute în timpul procesului de traducere; 
- cunoașterea și structurarea conceptelor fundamentale ale 
traductologiei și aplicarea acestora pe diferite tipuri de texte în 
domeniul în care vor activa; 
- adaptarea la cerințele pieței muncii și a domeniului de activitate; 
- capacitatea de a se documenta, 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. 

 

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 

   

   

TOTAL ORE  

 

Activități aplicative 
Tipuri 
de lucrări 
(seminar, 
laborator,  
lucrări  
practice,  
proiect) 

Denumirea lucrărilor Metode de lucru cu studenții 

Nr. de 
ore 

alocat
e 

Laborator 

1. Traducerea unor texte 
specializate din domeniul 
farmaceutic; texte cu nivel de 
dificultate mediu și dificil din 
domeniul farmaceutic. 

Metodele de lucru cu studenții în 
cadrul orelor de laborator sunt 
interactive, bazate pe receptare a 
mesajului scris, exprimare scrisă şi 
exprimare orală: a) receptare a 
mesajului scris – constă în învățarea 

3 

Laborator 2. Traducerea unor texte 3 



specializate din domeniul 
hidrotehnicii; texte cu nivel de 
dificultate mediu și dificil din 
domeniul hidrotehnicii. 

studenților să varieze modul de a citi al 
textelor tehnico-științifice în funcție de 
scopul analizei și de caracteristici: 
citirea textului în detaliu pentru a 
înțelege mesajul în profunzime sau/și 
citirea selectivă a textului în vederea 
formării unei idei generale a mesajului 
textului; înțelegerea termenilor de 
specialitate dintr-un text tehnico-
științific; extragerea informațiilor 
importante dintr-un text specializat; 
identificarea caracteristicilor lexico-
semantice și gramaticale ale textelor 
tehnico-științifice; recunoașterea 
particularităților textelor de specialitate 
din diferite domenii (tehnic, medical, 
publicitar etc.); b) exprimare scrisă – 
traducerea unor texte din diferite 
domenii tehnico-științifice; alegerea 
termenilor, expresiilor, siglelor și 
abrevierilor adecvate; folosirea corectă 
a elementelor lexicale (sinonime, 
parafraze etc.) și gramaticale 
(pronume, articole, conectori, moduri și 
timpuri verbale etc.) în vederea 
obținerii unei traduceri de calitate; 
distingerea într-un text între lexicul 
comun și terminologia de specialitate 
utilizarea strategiilor și procedeelor de 
traducere adecvate; realizarea 
glosarului terminologic al domeniului 
pe baza textelor studiate; notarea 
deosebirilor și asemănărilor lexico-
semantice și gramaticale dintre textul-
sursă și cel țintă, modificărilor lexico-
semantice și gramaticale suferite de 
textul-sursă în timpul procesului de 
traducere și dificultăților întâmpinate 
pe parcursul traducerii, soluțiile și 
strategiile propuse.  
c) exprimare orală – discutarea 
strategiilor și procedeelor de traducere 
utilizate în procesul de traducere; 
discutarea elementelor lexico-
gramaticale folosite în traducere; 
discutarea, analizarea și soluționarea 
dificultăților de traducere apărute; 
realizarea de prezentări orale. 

Laborator 3. Traducerea unor texte 
specializate din domeniul 
teledetecției; texte cu nivel de 
dificultate mediu din 
domeniul teledetecției. 

3 

Laborator 4. Traducerea unor texte 
specializate – manuale de 
utilizare pentru diverse 
aparate electronice și 
electrocasnice. 

 
2 

Laborator 5. Traducerea unor texte 
specializate din domeniul 
aeronauticii; texte cu nivel de 
dificultate mediu și dificil din 
domeniul aeronauticii. 

3 

Laborator 6. Traducerea unor texte 
publicitare (cataloage și 
pliante turistice). 

4 

Laborator 

  

 Colocviu  2 
 

TOTAL ORE 
 

20 
 



Bibliografie recomandată (Cel puțin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 
1. Belda Medina, José Ramón: El lenguaje de la informática e Internet y su traducción, San 
Vicente del Raspeig, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003. 
2. Calciu, Alexandru; Samharadze, Zaira : Dicţionar Spaniol-Român, București, Univers 
Enciclopedic, 2005. 
3. Herling, Florina-Cristina: Traducción especializada científico-técnica. Antología de textos y 
ejercicios. (suport de curs și seminar nepublicat). 
4. Herling, Florina-Cristina: Dicționar Tehnic Român-Spaniol, Partea I A-M, Editura Conspress, 
2018 
5. Hurtado Albir, Amparo: Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e 
intérpretes, Edelsa S.A., Madrid, 1999. 
6. Hurtado Albir, Amparo: Traducción y Traductología: Introducción a la Traductología, 
Editorial Cátedra, 2011. 
7. Muñoz Martín, Ricardo: Lingüística para traducir, Editorial Teide, S.A., Barcelona, 1995. 
8. Putnam, R. E.; Carlson, G. E.: Diccionario de Arquitectura Construcción y Obras Públicas, 
Editorial Thomson-Paraninfo, Madrid, 2005.  
9. Rico Pérez, Celia, Guía de supervivencia para traductores, Pie de Página, 2016. 
10. ***Gran diccionario del español actual basado en el corpus lingüístico Cumbre, Madrid, 
SGEL, 2001. 
 
Bibliografie online: 
1.Gamero Pérez, Silvia: La traducción de textos técnicos, Ariel Lenguas Modernas 
https://books.google.ro/books?id=Tr4RlSBb2zMC&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
2. http://www.infovisual.info/index_es.html 

 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la examinarea finală 25% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator - 
Susţinerea finală a proiectelor - 
Testarea periodică prin lucrări de control - 
Testarea continuă pe parcursul semestrului 75% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  - 
Participarea la orele de curs și aplicații - 
Alte activităţi (de precizat care)…………………………….…. - 
 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Examinare scrisă în care sunt evaluate 
următoarele competențe dobândite de-a lungul semestrului: competenţele de comunicare 
scrisă; traducerea a două texte din limba spaniolă în limba română, identificarea şi analiza 
dificultăţilor de diferite tipuri dintr-un text: terminologice, lexicale, morfo-sintactice, 
stilistice; rezolvarea problemelor sau a dificultăților de traducere întâlnite; analiza a două 
traduceri din limba spaniolă în limba română prin descrierea metodelor și procedeelor de 
traducere folosite; identificarea caracteristicilor textului tehnico-științific. 
Lucrarea scrisă se notează în funcție de răspunsul studentului la cerinţelor formulate în 
subiect, punctajul regăsindu-se pe foaia de examinare. 
Participarea studenților la evaluarea finală (colocviu) se desfășoară conform cerințelor 
menționate în Regulamentul privind desfăşurarea activităţii studenţilor în Universitatea 
Tehnică de Construcţii Bucureşti, aprobat în Senatul UTCB din 03.11. 2021 (aflat pe site-ul 
UTCB): 

Art. 31 În cazul studenților din anii I și II de la programele de studii universitare de 
licență condițiile de intrare la forma de evaluare a cunoștințelor sunt:  

https://books.google.ro/books?id=Tr4RlSBb2zMC&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ro/books?id=Tr4RlSBb2zMC&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.infovisual.info/index_es.html


(2) în cazul unei discipline prevăzute cu colocviu, studenții care nu au participat la cel 
puțin 50% din numărul total de ore de activități didactice asistate la acea disciplină nu 
pot participa la colocviu în cursul semestrului în care disciplina este programată;  

De asemenea, studenții trebuie să prezinte la fiecare seminar temele (semnate şi datate), 
iar la finalul semestrului trebuie să prezinte mapa cu temele pentru acasă și exercițiile 
lucrate în clasă. 
Studenții vor fi examinați și notați conform celor prevăzute în Regulamentul privind 
desfăşurarea activităţii studenţilor în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 
aprobat în Senatul UTCB din 03.11. 2021 (aflat pe site-ul UTCB): 

Art. 35 Procesul de evaluare a performanțelor studenților cuantifica nivelul și calitatea 
cunoștințelor dobândite în urma participării la activitățile prevăzute în planul de 
învățământ. În cadrul procesului de evaluare a performanțelor academice sunt 
respectate principiile de etică și deontologie universitară. Evaluarea studenților se 
realizează în raport cu tematica predată, specificată în fișa disciplinei, prevăzută în 
planul de învățământ.  
Art. 36 Evaluarea studenților se realizează pe baza următoarelor criterii:  
(1) volumul și calitatea cunoștințelor dobândite în raport cu competențele prevăzute 
în fișa disciplinei și cu competențele oferite de programul de studiu,  
(2) activitatea în cadrul disciplinei  
(3) forma și calitatea prezentării cunoștințelor prin intermediul documentelor 
elaborate în cadrul disciplinei (teme, rapoarte de studiu, proiecte, prezentări).  
Art. 39 Evaluarea cunoștințelor studenților se realizează prin: 
(1) evaluări pe parcurs (prevăzute în timpul semestrului de studiu);  
(2) evaluare finală (prevăzută în sesiunea de examene, în cazul disciplinelor la care 
forma de examinare prevăzută în planul de învățământ este examen).  
Art. 40 Nota finală a examinării (NF) la o disciplină de studiu se compune din:  

(1) nota probei de evaluare a cunoștințelor dobândite (EC) 
 (2) nota rezultată din cuantificarea activității studentului pe parcursul semestrului 
(AP) concretizată prin: 
a. elaborarea temelor pentru acasă 
b. rapoarte de studiu, a referatelor 
c. lucrări de laborator 
d. proiecte fără notă separată, verificate și notate de către titular 
e. bonificarea activității studenților în cadrul disciplinei (în limita a 10% din nota 

finală maximă posibilă)  
NF = medie ponderată a EC si AP 

Art. 41 Elaborarea subiectelor de examen se realizează în baza tematicii precizate în 
fișa disciplinei avizată de consiliul facultății. În calculul notei finale a examenului, nu 
pot fi incluse subiecte formulate din tematici netratate în cadrul disciplinei. Nota 
finală (NF) minimă este 1 (unu), nota minimă necesară promovării unei discipline de 
studiu este 5 (cinci), iar nota maximă este 10 (zece).  
Art. 42 Prevederea evaluărilor pe parcurs la disciplinele din planul de învățământ este 
obligatorie pe parcursul semestrului de studiu. Evaluarea pe parcurs a cunoștințelor 
dobândite de către studenți, contribuie la asigurarea procesului de învățare continuă, 
pe tot parcursul semestrului de studiu. Baremul de notare, avizat de Consiliul de 
conducere al departamentului de resort, se comunica studenților la începutul 
examinării.  
Art. 43 Evaluarea cunoștințelor dobândite (EC), prin evaluare pe parcurs și prin 
evaluare finală, poate fi susținută printr-una dintre modalitățile:  
(1) examinare scrisă prin formulare de subiecte elaborate, cu dezvoltare de întindere 
adecvată, cu nota distinctă la aplicații sau/și teorie;  
(2) examinare scrisă prin test tip-grilă cu punctaje specificate, egale sau diferențiate 



atribuite subiectelor;  
(3) examinare orală, prin formulare de subiecte elaborate sau comunicări tehnice 
asupra studiilor de caz, cu dezvoltare de întindere adecvată, cu nota distinctă la 
aplicații sau/și teorie;  
 (4) examinare hibridă, constând dintr-o probă scrisă și o probă orală. Proba scrisă se 
poate desfășura printr-una din modalitățile descrise la (a) sau (b). Examinarea în 
sistem hibrid poate conține:  

 a. subiecte aplicative și teoretice, susținute separat, prin proba scrisă și orală, sau  
 b. subiecte aplicative și teoretice, susținute prin proba scrisă, proba orală având 
caracter regulator, cu o pondere de până la 10% din nota finală maximă posibilă a 
examenului.  
Art. 44 (1) În cadrul disciplinelor prevăzute cu activitate de seminar sau/și laborator 
de calcul, evaluarea studenților pentru astfel de activități didactice se realizează prin 
rezolvarea de subiecte aplicative.  
Art. 45 În cazul disciplinelor cu formă de finalizare prevăzută cu colocviu, minim 75% 
din nota finală este alocată evaluării pe parcurs a cunoștințelor. 

 

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 

2  Documentarea în teren - 

Activităţile specifice de pregătire 
pentru seminar, proiect, laborator etc. 

2  
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 2  ……………………………...…….  
TOTAL ore studiu individual pe semestru  10 

 

 

Semnături: 

Data completării: 

17.09.2021 

Titularul de curs 

 

Titularul de laborator 

  

 

 

Director de Departament 

Lector univ. dr.  

Cristina HERLING 

 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU   

 
 



 

 

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. 


