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(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 

disciplinei 

BAZE DE DATE 

TERMINOLOGICE 

Codul 

disciplinei 
2.OP05.DC 

Anul de studiu I Semestrul 2 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 

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. dr. Ion Mierluș-Mazilu 

Asist. drd. Mălina Gurgu 

 

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) 

LICENŢĂ  

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
2 1 - 1 - 

 

Precondiții de curriculum 
Nivel de competență TIC: mediu (conform nivelurilor utilizate pentru 

examenul de bacalaureat) 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

La sfârșitul semestrului, studenții vor putea  

• proiecta baze de date 

• folosi baze de date terminologice utile în activitatea de 

traducător, interpret sau terminolog (precum IATE, Termium 

Plus etc.); 

• crea propriile baze de date și glosare de termeni (cu ajutorul 

aplicațiilor Microsoft Office). 



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 

Prezentare generală a bazelor de date terminologice (BDT) – 

Noţiuni generale, definiție, tipuri, sisteme de baze de date, 

utilitatea lor în activitatea de traducere 

Prezentare 

PowerPoint, 

metode clasice de 

predare, fișe 

didactice auxiliare 

interactive, suport 

online (baze de 

date) 

2 

Constituirea unei BDT – Etapele de realizare a unei bănci de 

date, noțiuni introductive despre termen și terminologie 
2 

Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale: Structurarea 

domeniului bazei de date (organigramă, indexare) 
2 

Problematica organizării informaţiilor în mediul electronic: 

Realizarea inventarului terminologic (surse documentare și 

selectarea termenilor) 

2 

Sistemul de baze de date. Concepte şi Arhitectură: Fișa 

terminologică (informații legate de termen, informații 

descriptive, informații administrative) 

2 

Proiectarea bazelor de date: Prezentarea unor baze de date 

specifice pentru urmărirea și identificarea elementelor și 

aspectelor studiate în cadrul orelor de curs anterioare  

4 

TOTAL ORE 14 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 

Metode de 

lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

L 

Lucru practic interactiv cu baze de date 

terminologice disponibile online (IATE, Linguee, 

Termium +, Grand dictionnaire terminologique etc.) 
Lucru practic 

interactiv cu 

ajutorul bazelor 

de date 

disponibile 

online și al 

softurilor cu 

licență deținute 

de universitate  

6 

L 
Utilizarea stilului de citare APA pentru trimiteri la 

sursele bibliografice ale termenilor din glosare 
8 

L 
Crearea de glosare terminologice tematice cu 

ajutorul aplicațiilor Microsoft Office 
8 

L 

Selectarea de termeni dintr-un domeniu indicat de 

cadrul didactic și introducerea acestora în glosarele 

terminologice cu următoarele rubrici: limbă, 

domeniu, termen, referință termen, categorie 

gramaticală, gen, definiție, referință definiție, 

context, referință context 

4 

L Prezentarea unor baze de date specifice 2 

TOTAL ORE 28 



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

Trandafir, R., Nistorescu M., Mierlus-Mazilu I., Bazele informaticii si Limbaje de programare 2, 

Baze de date relationale, Ed. Conohys, 2008; 

Busuioc, I. și Cucu, M. (2003). Introducere in terminologie. Universitatea din București 

(http://ebooks.unibuc.ro/Filologie.htm); 

DeepL GmbH. (f.d.). Linguee. Disponibil la https://www.linguee.com/ 

Uniunea Europeană. (f.d.). IATE. Disponibil la https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-

eng.html?lang=eng. 

Government of Canada. (f.d.). TERMIUM Plus. Disponibil la 

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng 

Ghențulescu, R. (2019). A Guide to Terminology (second edition). București: Conspress. 

Office québécois de la langue française. (f.d.). Le grand dictionnaire terminologique. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ 

University of Mary Washington. (2015). Microsoft Excel Manual. Disponibil la 

https://adminfinance.umw.edu/tess/files/2013/06/Excel-Manual1.pdf 

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 40% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor 50% 

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului  

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații 10% 

Alte activităţi (de precizat care)  efectuarea de teme  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  

 

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

Studiul notiţelor de curs 3  Pregătirea pentru examinarea finală - 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
2  Participarea la consultaţii - 

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
-  Documentarea în teren - 

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
-  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
- 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 7  Documentarea prin reţeaua internet 2 

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

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 

http://ebooks.unibuc.ro/Filologie.htm
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/


 

 
 

Semnături: 

 

 

Data completării:  
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar (Titlul didactic, 

numele si prenumele) 

28.09.2022 Conf. dr. Ion MIERLUȘ-MAZILU 
asist. drd. Mălina GURGU 

 

 

 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 
 

 

 

Decan   

Șef lucr. 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. 

 


