
 
 

Program de studii universitare de licență: Traducere și Interpretare 
Departamentul de Limbi străine și comunicare 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Denumirea 
disciplinei 

TEORIA ŞI PRACTICA 
TRADUCERII CI (TPT CI 

FRANCEZĂ) 

Codul 
disciplinei 

3.OB05.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 
5 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

56 

Total ore studiu individual 

28 
Total ore pe 

semestru 

84 

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* 

Lect. univ. dr. Gabriela ILIUȚĂ 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE 

 
Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul 

de învăţământ 
Domeniul de 

studii  
LIMBI MODERNEAPLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  
4 2 - 2 - 

 
Precondiții de curriculum Nivel B1 CECRL 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârșitul semestrului, studenții vor putea: 

• identifica noțiunile principale ce stau la baza studiului 
traductologiei; 

• înțelege un text sursă într-un context situațional și îl 
reformula în limba țintă pentru o situație de comunicare 
determinată; 

• alege și defini strategiile adecvate pentru a traduce un 
text într-o situație de comunicare dată; alege varianta 
optimă a metodelor sau procedeelor de traducere pentru 



a reda exact și corect înțelesul informațiilor cuprinse în 
textul sursă; 

• identifica și evalua problemele de traducere; 
• explica și justifica alegerile de traducere. 

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 

I. TRADUCEREA – DEFINIŢII, CONCEPTE CHEIE ŞI SCURT 
ISTORIC 
Obiectul de studiu al traductologiei și legăturile sale cu 
alte domenii științifice; noțiunea de traducere – 
etimologie, definiții, accepțiuni contemporane; 
traducerea ca produs și proces; Traducerea de-a lungul 
istoriei – concepţii, perioade (etapa prescriptivă, etapa 
descriptivă); tendinţe actuale şi teorii/ teoreme ale 
traducerii („sursieri” contra „ţintişti”; teoria interpretativă 
a traducerii, etc.). 

Clasice 
Interactive 

Suport digital 

4 

II. TRADUCEREA ÎNTRE TRADUCTOLOGIE ŞI 
PRAXEOLOGIE 
Diversitateaprocesuluide traducere(traducere, 
interpretare,subtitraj,dublajetc.); Activitatea, rolul şi 
importanța traducătorului în procesultraducerii; 
competențele vorbitorului bilingv, competențe de 
comunicare; Problema unității traducerii. Dimensiuni și 
accepțiuni. Traducerea întretext,discursşi limbă; Nivelurile 
traducerii (fonem, morfem, cuvânt, sintagmă, text); 
Etapele premergătoare procesului de traducere, 
Transformări globale și intertextuale; divergențe de ordin 
lexical între două limbi aflate în situația de transfer; 
ambiguitățile cuvintelor polisemantice; Obstacolele 
traducerii: divergențe de ordin gramatical și stilistic între 
două limbi aflate în situația de transfer. Strategii de 
reformulare. 

Clasice 
Interactive 

Suport digital 

10 

III. TIPOLOGIA TEXTELOR 
Genuri şi tipuri de traducere scrisă; Specificitatea fiecărui 
tip de text. Diferenţe şi asemănări; Strategii de traducere 
a textelor specializate; Delimitarea tipului de text; 
Identificarea domeniului de referință. Înțelegerea globală 
ș punctuală a textului. 

Clasice 
Interactive 

Suport digital 

4  

IV. TRADUCERE ŞI LINGVISTICĂ. TERMINOLOGIE 
TRADUCTOLOGICĂ 
Aspecte lingvistice ale traducerii şi punere în legătură 
cu domenii conexe (terminologie, lexicologie, 
semantică, stilistică, frazeologie etc.); Iniţiere în 
terminologia traductologică şi în comentariul traducerii 
în raport cu originalul. 

Clasice 
Interactive 

Suport digital 

4 



V. PROCEDEE DE TRADUCERE 
Introducere în procedeele de traducere. Stylistique 
comparée du français et de l’anglais de Vinay et Darbelnet; 
Procedee directe; Procedee oblice. 

 6  

TOTAL ORE 28 
 

Activități aplicative 
Tipuri de 

lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Laborator 1. Analiza diferitelor tipuri de traducere 

Metode 
interactive 

4 

Laborator 
2. Diferenţierea traducerilor în funcţie de 
procesul traducerii şi de produsul aferent 
acesteia 

4 

Laborator 
3. Importanţa traducătorului în diferitele tipuri 
de texte traduse 

4 

Laborator 
4. Introducerea discursului metatraductiv 
(traductologic) 

6 

Laborator 
5. Analiza comparată a traducerii şi a 
originalului corespunzător 

6 

Laborator 
6. Identificarea unităţii de traducere la nivelul 
textului de tradus. 

4 

TOTAL ORE 28 
Bibliografie recomandată(Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 
 
BALLARD, Michel. Histoire de la traduction : Repères historiques et culturels. De Boeck, 
2013. 
BASSNETT,Susan, TranslationStudies,Londra,Routledge,2008.  
LADMIRAL,Jean-René,Traduire: théorèmes pour la 
traduction,Paris,Gallimard,1979,rééd.1994 
GOUADEC, Daniel. Profession traducteur. La Maison du Dictionnaire : 2009. 
MOUNIN,Georges,LesProblèmesThéoriquesdelaTraduction,Paris,Gallimard,(1963),1999. 
PYM,Anthony,Pouruneéthiquedutraducteur, Ottawa-
Arras,PressesUniversitairesd’Ottawa,ArtoisPressesUniversité,1997. 
VINAYPauletDARBELNETJean,ComparativeStylisticsof 
FrenchandEnglish.AMethodologyforTranslation, Amsterdam,JohnBenjamins,1995. 
RADU, Maria Cătălina – Théories et pratiques de la traduction – Reader (CD)  

 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 60% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
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  20% 
Participarea la orele de curs și aplicații  
Alte activităţi (de precizatcare)…………………………….….  



Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: 
Laevaluareafinalăsevortestacunoştințeleacumulate de-a lungulciclului de studii, atât cele 
teoretice, câtşi cele practice, prinexerciții de traducereşi de retroversiune, dar 
şiprinîntrebăriteoreticedin materia studiată. 

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

Studiul notiţelor de curs 4  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

6  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

4  Documentarea în teren  

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

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

2 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

4  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

2 

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  28 
 

 

Semnături: 

 

Data completării: 

4.10.2022 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

 
Lector. univ. dr. Gabriela Iliuță 

 

Asist. univ. drd. Mălina Gurgu 

 

 

 

 

 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca Ghențulescu 

 

 

 



Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 


