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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

Denumirea 
disciplinei 

TRADUCERE SPECIALIZATĂ 
ECONOMICĂ C – LIMBA 
FRANCEZĂ 

Codul disciplinei 6.OB08.DS 

Anul de studiu III Semestrul 6 
Tipul de evaluare finală  

(E, CO, V) 

E 

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

O
B 

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* 

Lect. dr. Gabriela ILIUȚĂ 

 

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 ŞI INTERPRETARE  
3 1 - 2 - 

 

Precondiții de curriculum 
Cunoașterea limbii franceze la nivelul B2 (conform Cadrului 
European de Referință) 
 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârșitul semestrului, studenții vor putea: 
-să identifice particularitățile lingvistice și terminologice ale unui 
text de specialitate economic. 
-să dispună de un nivel de cunoştințe profesional şi adecvat 
normelor europene în ceea ce priveşte modalitatea de 
traducere în cazul textului şi al terminologiei economice. 



-să optimizeze procesul de traducere în domeniul economic. 
 

 

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.Modelul economic francez și sistemul economic român 
 

Clasice 

Interactive 

Suport digital 

2 ore 

II. Sectoarele economiei. Organizarea generală a 
sistemului economic. Sectorul industrial, energia, 
construcțiile, agricultura, turismul, comunicațiile, finanțele, 
transporturile 

 

Clasice 

Interactive 

Suport digital 

2 ore 

III. Problematica tipurilor de texte economice, specifice 
diferitelor sectoare ale economiei 
 
        Etapa de pregătire a traducerii economice. 

Documentarea economică şiconsultarea 
materialelor ajutătoare.- 3 ore 
 
Stilul şi structura textului economic. Demersul 
sistematic propriu acestuia. Dificultăți de 
traducere. – 3 ore 

Clasice 

Interactive 

Suport digital 

6 ore 

TOTAL ORE 10 

 

Activități aplicative 

Tipuri de 
lucrări 

(seminar, 
laborator, 

lucrări practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Laborator 
Traducerea de texte specializate din domeniul 
Microeconomie; 

Metode 
clasice, 
interactive 

4 

Laborator 
Traducerea de texte specializate din domeniul 
Macroeconomie; 

4 

Laborator 
Traducerea de texte specializate din domeniul 
Bănci; 

2 



Laborator 
Traducerea de texte specializate din domeniul 
Financiar-Bancar; 

2 

Laborator 
Traducerea de texte specializate din domeniul 
Întreprinderi; 

2 

Laborator 
Traducerea de texte specializate din domeniul 
Recrutare, Angajare, CV, Scrisoare de intenție; 

2 

Laborator 
Traducerea de texte specializate din domeniul 
Consum; 

 2 

Laborator 
Traducerea de texte specializate din domeniul 
Contabilitate – Audit; 

 2 

TOTAL ORE 20 

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

 
1. DANILO, M., PENFORNIS, J.-L., Le Français de la Communication professionnelle, Clé 

International, 1999. 

2. FELBER, Helmut,  Manuel de terminologie, Paris, Unesco, Infoterm, 1984. 

3. JEGOU, Délphine, PAZ ROSILLO, Mari, Quartier d’affaires, Français professionnel et des 

affaires, B2, Paris, Clé International, 2014. 

4. JEGOU, Délphine, PAZ ROSILLO, Mari, Quartier d’affaires, Français professionnel et des 

affaires, Cahier d’activités, B2, Paris, Clé International, 2014. 

5. HOUBERT,Frédéric, „Problématique de la traduction économique et financière”, in 

Translation Journal,Volume5, No. 2, April 2001, 

http://accurapid.com/journal/16finance.htm. 

6. NECHIFOR,  Adina  Roxana. La  traduction du  texte économique. Bucureşti,2009. 

7. PENFORNIS, Jean-Luc, Vocabulaire progressif du français des affaires,  Paris, Clé 

International, 2004. 

8. PENFORNIS, Jean-Luc, Affaires.com, Français professionnel, avancé, 3ème édition, 

Paris, Clé International, 2017. 

9. RADU, Maria Cătălina. Reader: Culegere de texte economice. (CD) 

10. SOIGNET, Michel,  Le Français juridique, Droit – Administration, Affaires, Paris, 

Hachette, 2003. 

 

Liste des termes,expressions et définitions du vocabulaire de l'économie et des 

finances publiés au Journal officiel de la République française, 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/cogeter/14-8-98-2.htm 

 

Dictionnaire économique, commercial, financier LEXILOGOS, 

http://www.lexilogos.com/dictionnaire_commercial.htm 

 

Le Petit Larousse 2004, Paris, Larousse. 

LEXIS-Dictionnaire de la Langue Française, Larousse,1992. 

  Le Petit Robert, Le Robert, 2002. 

  

http://accurapid.com/journal/16finance.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/cogeter/14-8-98-2.htm
http://www.lexilogos.com/dictionnaire_commercial.htm


 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 50% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 50% 
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:  
La evaluarea finală se vor testa cunoştințele acumulate de-a lungul ciclului de studii, atât cele 
teoretice, cât şi cele practice, prin exerciții de traducere şi de retroversiune, dar şi prin întrebări 
teoretice din materia studiată. 

 
 
 

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. 

2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

1  Documentarea în teren  

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

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
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: 

4.10.2022 

Titularul de curs 

Lect.univ.dr. Gabriela Iliuță 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice  

/ proiect  

 

Lector. univ. dr. Bianca Geman 

 

 
  

 



 

 

 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca Ghențulescu 

 

 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 


