
 

 
 

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

Denumirea 
disciplinei 

TEORIA COMUNICĂRII ȘI 
TEHNICA INTERPRETĂRII 
C I (TCTI CI FRANCEZĂ) 

Codul 
disciplinei 

4.OB07.DS 

Anul de studiu II Semestrul 4 
Tipul de evaluare finală (E, CO, 
V) 

E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opţională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 
2 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

35 

Total ore studiu individual 

28 
Total ore pe 

semestru 

63 

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. Elena MAFTEI-GOLOPENŢIA/Lect.univ.dr. Gabriela Iliuță 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE 

 
Numărul total de ore pe 
saptamână 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 ȘI INTERPRETARE  
2.5 

0.
5 

- 2 - 

 

Precondiții de curriculum 
 
Cunoașterea la nivel C 1 a limbilor de lucru 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

Știu să realizeze o traducere la prima vedere din limba C în 
limba A. 
Sunt capabili să identifice diferitele tipuri de discurs ținute în 
limba sursă (C), cu scopul de a le putea interpreta în limba ţintă 
(limba română), pe baza memoriei de scurtă durată. 
Știu să redea ideile principale dintr-un discurs pe teme 



generale (3-4 minute) în limba română. 
Știu să alcătuiască și să oralizeze discursuri de 3-4 minute pe 
teme date, în limba C. 
Stăpânesc tehnicile și principiile luării de notițe. 
Știu să interpreteze fără notițe un discurs pe teme generale, din 
limba C în limba A. 

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. Definirea conceptului de interpretare. 
a) Diferenţa faţă de traducere 
b) Criterii de clasificare a interpretării  
c) Traducerea la prima vedere – mijloc de 
îmbunătăţire a fluenţei în exprimare  

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu suport 
video și audio 

1 oră 

2. Prezentarea tipurilor de interpretare.  
a) Definiţii conceptuale 
b) Principiile de bază  

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu suport 
video și audio 

1 oră 

3. Analiza tipurilor de discurs. Identificarea ideilor 
principale ale unui discurs, parafrazare, reformulare, 
cuvinte-cheie, elemente culturale. 

Metode activ-
participative(expozitive, 
interogative), cu suport 

video și audio 

2 ore 

4. Dobândirea competenţelor cognitive în interpretare: 
ascultarea activă şi pasivă, memoria de scurtă durată, 
atenţia distributivă. 

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu suport 
video și audio 

1 oră 

5. Alcătuirea de discursuri pe teme date şi redarea lor. 
Interpretarea consecutivă fără notiţe  
a) importanţa documentării prealabile – etapă 
esenţială în procesul de interpretare. 

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu suport 
video și audio 

2 ore 

TOTAL ORE 7 ore 

 

Activități aplicative 
Tipuri de 

lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrari 
practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru 

cu studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Laborator Traducerea la prima vedere. Metodele de 
comunicare 

4 ore 

Laborator Identificarea ideilor principale ale unui 8 ore 



discurs, a cuvintelor-cheie, a elementelor 
culturale. Exerciţii de parafrazare şi 
reformulare. 

orală (expozitive 
– pentru 

prezentarea 
materialului de 

lucru sau a 
indicațiilor cu 

privire la 
exercițiile de 

realizat: 
expunerea, 
prelegerea, 
explicația, 
descrierea; 

interogative: 
convsersația), 

discuții și 
dezbateri, 

problematizarea; 

Metode bazate 
pe acțiune 

(operaționale 
sau practice) 
(exerciții și 

studii de caz); 

Metode de 
simulare (bazate 

pe acțiune 
fictivă) (jocurile 

de rol). 

Laborator 

Interpretarea discursurilor pe teme date 
alcătuite de studenţi. 

 

16 ore 

TOTAL ORE 28 ore 

Bibliografie recomandată  (Cel puțin un titlu bibliografic să fie al titularului de disciplină): 
 
Limba FRANCEZĂ 
1. LEDERER, M. (1994). La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif. Paris: Hachette. 
2. MAFTEI-GOLOPENȚIA, E., TOPALĂ, R. M., AVORNICESEI, O. F. (2016). Interpretarea de 
conferință – Tehnici și aplicații. Craiova: Editura Universitaria.  
3. ROZAN, J-F. (1956). La prise de notes en interprétation consécutive. Genève: Georg. 
4. SELESKOVITCH, D. (1968). L’interprète dans les conférences internationales. Paris: 
Minard. 
5. SELESKOVITCH, D. (1975). Langage, langues et mémoire : étude de prise de notes en 
interprétation consécutive. Paris: Lettres Modernes Minard. 

Limba GERMANĂ 
1. AVORNICESEI, O, F. Interpretarea consecutivă - discursuri (colecție de texte și articole de 
specialitate, note de curs). 
2. MATYSSEK, H. (1989). Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Heidelberg: Groos. 
3. SNELL-HORNBY, M. et al. (1999). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verlag. 

Limba SPANIOLĂ  
1. Grigore-Miclea, Loredana, 2016, Limba Spaniolă, Editura Conspress, București. 
2. Petrescu, Camelia, 2005, Introducere în interpretare, Timișoara, Excelsior Art. 
3. Torres Díaz, María Gracia, Manual de interpretación consecutiva y simultánea, Universidad 
de Málaga 



4. Libro blanco de la traducción y de la interpretación institucional, în: 
http://ec.europa.eu/spain/pdf/libro-blanco-traduccion-%28ed2%29.pdf 
  
 

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 40% 
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: Studentul traduce din limba C în limba A 
un text la prima vedere (10-12 rânduri) și interpretează consecutiv, fără notițe, un discurs 
pe o tematică generală (3 minute). 
 
A se vedea capitolul „Evaluare și notare”, punctul 25, litera a din „Regulamentul privind 
desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță on line” 
(16.10.2020). 

 

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

Studiul notiţelor de curs 6  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

6  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

6  Documentarea în teren  

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

6  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

 

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  28 ore 
 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator 
/ lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

4.10.2022 Conf. univ. dr.  

Elena Maftei-Golopenția 

 

lector univ.dr. Oana-Florina 
Avornicesei (laborator limba C 
– germană) 
lector univ.dr. Loredana Grigore 
– Miclea (laborator limba C –  
spaniolă) 
lector univ.dr. Gabriela Iliuță 
(laborator limba C – franceză) 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/libro-blanco-traduccion-%28ed2%29.pdf


 

 

Director de Departament 

 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 
 
 


