
 
 

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

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

Denumirea 
disciplinei 

Managementul activității 
profesionale de traduceri 
specializate 

 

Codul disciplinei 4.OP01.DC 

Anul de studiu II Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E, C, P, E/P, A/R) CO 

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

OP Număr de credite 1 

Total ore din 
Planul de 
învățământ 

28 Total ore studiu individual 14 
Total ore pe 
semestru 

42 

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  

DC 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Conf. univ. dr. Mirel ANGHEL 

 

Facultatea Facultatea de Inginerie în Limbi Străine  Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul de 

învățământ Domeniul de studii  Limbi moderne aplicate 

Ciclul de studii Licență  Total C S L P 

Programul de studii  Traducere și Interpretare  2 2 - - - 

 
Precondiții de curriculum Nu este cazul. 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  

Studenţii urmează să:  
- se familiarizeze cu problematica tradiţiilor şi mentalităţilor româneşti, 
- cunoască principalele elemente de tradiţie şi mentalităţi care 

caracterizează cultura şi societatea noastră, 
- disocieze între aspectele benefice şi cele neproductive din evoluţia 
culturii şi societăţii româneşti. 

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. Managementul timpului în activitatea de traducător și 
organizarea proiectelor. 

Clasic & cu suport 
digital 

2 



 
 

 
2. Demersurile de autorizare a meseriei de traducător și forme de 
organizare juridică. Diferențe între microîntreprinderi, PFA și PFI  
ca forme de organizare. 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

3. Dezvoltarea afacerii de traducător ca meserie liberală și 
crearea unei baze de clienți. 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

4. Colaborarea cu birourile de traduceri vs dezvoltarea unui birou 
de traduceri la domicliu. 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

5. Colaborarea cu clienții și posibile probleme întâmpinate. Clasic & cu suport 
digital 

2 

6. Implicații financiar-contabile ale meseriei de traducător: 
depunerea declarației unice la ANAF, contabilitatea meseriei de 
traducător, granturile de care poate beneficia un traducător etc. 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

7. Lucrul într-o echipă de traducători. 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

8. Colaborarea traducătorului cu autoritățile statului. 
 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

9. Legislația din domeniul meseriilor liberale și în special din 
domeniul traducătorilor. 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

10. Obținerea certificatului de traducător. 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

11. Managementul proiectelor de traduceri specializate 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

12. Specificul diferitelor domenii de traduceri specializate. 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

13. Aspecte etice și deontologice ale meseriei de traducător. 
 

Clasic & cu suport 
digital 

2 

Colocviu 2 

Total ore 28 ore 

Bibliografie recomandată  (Cel puțin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

LEGE nr. 178 din 4 noiembrie 1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de 
Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, 
de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești. Disponibilă la adresa 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11944  
 
LEGEA NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE NR. 36/1995. Disponibilă la adresa 
http://www.traduceri-notariale.ro/legea-36-republicata.pdf  
 
Ciupa, A. (2021). Ghidul traducătorului. Primul ghid dedicat traducătorilor din România. București: Editura 
Cartea Ta.  
 
Colinna, S. (2015). Fundamentals of Translation, Cambridge University Press. 
 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11944
http://www.traduceri-notariale.ro/legea-36-republicata.pdf


 
 

 
Nistea, M.D., Anghel, M. (2021). Tehnica realizării  și redactării lucrărilor științifice, București: Editura 
Conspress, ISBN 978-973-100-525-6. 

 
Bibliografie suplimentară: 
www.scribd.com  
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-ro.do 
 http://www.traduceri-notariale.ro/  
 
 
 

 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 25% 
Susținerea lucrărilor practice de laborator  
Susținerea finală a proiectelor 30% 
Testarea periodică prin lucrări de control 25% 
Testarea continuă pe parcursul semestrului  

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  20% 
Participarea la orele de curs și aplicații  
Alte activități (de precizat care)…………………………….….  
Descrieți modalitatea practică de evaluare finală  

I. Examinare față în față 
Evaluarea finală se face pe baza notei obținute la proba scrisă, a activității pe parcursul 
semestrului și a participării la orele de curs. Răspunsurile la examinarea finală se evaluează 
printr-o probă scrisă cu trei subiecte – două subiecte de teorie si o aplicație – rezultatul fiind 
media aritmetică a celor trei note obținute la proba scrisă. 

II. Examinare online 
Examenul se desfășoară pe platforma Microsoft Teams numai în cazul în care Senatul 
universitar decide desfășurarea în regim online a activităților de evaluare. Examenul constă 
din două probe, una teoretică și una aplicativă, fiecare din cele două probe fiind notată separat. 
Notele se comunică prin mesaje individuale adresate fiecărui student pe platforma Microsoft 
Teams.  
 

 

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

Studiul notițelor de curs 2  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărți etc. 

2  Participarea la consultații  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

2  Documentarea în teren  

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

4  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

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

 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 2  Alte activități ………………….….  
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

http://www.scribd.com/
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-ro.do
http://www.traduceri-notariale.ro/


 
 

 
TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 ore 

 

 

Data completării: Titularul de curs Titularul de seminar  

3.10.2022 

Conf. univ. dr. Mirel Anghel 

 

- 

 

Semnătură Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela Ghențulescu 

 

 

 

 
 

 

 

Decan   

Șef lucr. dr. ing. Daniela ȚĂPUŞI 

 

 

 


