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Program de studii universitare de licență: traducere și interpretare 

Departamentul de Limbi străine și comunicare 

FIŞA DISCIPLINEI 
(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 

TRADUCERE SPECIALIZATĂ 

ECONOMICĂ B 

LIMBA ENGLEZĂ 

Codul disciplinei 6.OB07.DS 

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

V) 

E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

3 

Total ore 

din Planul 

de 

învăţământ 

 

30 
Total ore studiu individual 

 

10 Total ore pe 

semestru 

 

40 

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. Marina-Cristiana ROTARU 

 

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 - 

 

Precondiţii de curriculum 
Cunoașterea limbii engleze la nivelul C1 (conform Cadrului 

European de Referință) 

Competenţe profesionale La sfârşitul semestrului studenţii vor putea: 



vizate de disciplină 

 

-să identifice elementele morfo-sintactice specifice textului 

economic. 

- să folosească un vocabular de specialitate bogat. 

- să înţeleagă particularitățile vocabularului de specialitate. 

- să identifice procedeele corecte de traducere în limba ţintă. 

-să transfere în mod corect în limba ţintă acele elemente 

constante şi specifice domeniului economic şi registrului 

folosit în textul cercetat. 

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, 

clasice interactive, 

cu suport digital 

ş.a.)  

Nr. de 

ore 

alocate 

1. Introducere în limbajul economic  Clasice 1  

2. Specificitatea englezei economice  
Clasice şi 

interactive 

1  

3. Probleme specifice în traducerea grupurilor nominale în 

engleza economică 

Clasice şi 

interactive 

1  

4. Analiza şi traducerea metaforelor economice 
Clasice şi 

interactive 

1  

5. Probleme terminologice în limbajul economic Clasice şi 

interactive 

3  

6. Translabilitatea textelor economice Clasice şi 

interactive 

3  

TOTAL ORE 10 

 

Activităţi aplicative 

Tipuri de 

lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari 

practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 

Metode de 

lucru cu 

studenţii 

Nr. de 

ore 

alocate 

Laborator 
Identificarea structurilor morfologice și 

sintactice specifice englezei economice 

Clasice şi 

interactive 

6  

Laborator 
Identificarea diverselor tehnici și procedee de 

traducere a textului economic 

5 

Laborator 
Aprofundarea lexicului economic (şi 

identificarea aşa-numiţilor „false friends”) 

5 

Laborator 
Caracteristici ale discursului economic 

(metafora în limbajul economic şi rolul ei) 

2  



Laborator 

Prezenţa neologismelor economice specifice 

englezei economice în limba română în epoca 

globalizării 

2 

TOTAL ORE 20 

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

Rotaru, Marina-Cristiana (co-autor) (2013). Steps to Management and Marketing Success, 

Bucureşti: Editura Universitară. 

Rotaru, Marina-Cristiana, “Translating Economic Colour Idioms as a Way of Developing 

Cross-      Cultural Economic Discourse”, pp. 95-104. În Professional Communication 

and Translation Studies, Volume 12/2019, Timișoara: Editura Politehnica, 2019. 

Rotaru, Marina-Cristiana, “Idiom Variation in Colour Idioms in Economic Discourse: A Corpus 

Based Analysis”, pp. 296-313. În Dialogos, Volume 19, No. 36/ 2019, București: ASE, 

2019.  

Bracker Nicole, Herbrechter Stefan (editors) (2005). Metaphors of Economy. Amsterdam, 

New York (NY): Rodopi. 

Hollinger, Alexander (2005). The Vocabulary of Business and Financial English. Bucureşti: 

Milena Press. 

Kerridge, David (1991).Presenting Facts and Figures.London: LongmanGroup.  

Marcheteau M., Berman J.P., Savio M., Daube J.P., Delbard O., Demazet B. (2004). Engleza 

pentru economie. Bucureşti: Teora. 

Robbins, Sue (2006). Collins Cobuild Business Vocabulary in Practice. Glasgow: Harper 

Collins Publishers. 

Sweeney, Simon (1997). English for Business Communication, Cambridge: Cambridge 

University Press.  

  

 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 30% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 40% 

Referate elaborate în afara orelor de curs şi de lucrări practice   

Participarea la orele de curs şi aplicaţii 30% 

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

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  

Examen scris şi probă practică (traducere).  

 

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

Studiul notiţelor de curs 2  
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. 
1  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
1 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
1  

Documentarea prin reţeaua 

internet 
1 

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

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  10 

 

Semnături: 

Data completării: 

Titularul de curs 

Conf. univ. dr. 

Marina-Cristiana ROTARU 

Titularul de laborator 

Conf. univ. dr. 

Marina-Cristiana ROTARU 

26.09.2022.  

 

 
 

 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca GHENŢULESCU 

 
 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 

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

examen; CO - colocviu; V – verificare. 

 


