
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 
disciplinei 

TRADUCERE 
SPECIALIZATĂ 
JURIDICĂ C III – 

LIMBA GERMANĂ 

Codul disciplinei 5.OB08.DS 

Anul de studiu III Semestrul 5 
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 

14 
Total ore studiu 

individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

28 

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* 

Prof. dr. Sorin Gadeanu 
 

 

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  
2 - - 2 - 

 

Precondiții de curriculum 
Cunoștințele și abilitățile dobândite prin parcurgerea 
activităților presupuse de materiile TST C I și II 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârșitul semestrului, studenții vor putea: 
-să identifice tipurile de texte abordate. 
-să identifice particularităţile lexicale şi morfo-sintactice ale 
textelor juridice abordate. 
-să traducă texte din diverse domenii tehnice importante în 
contextul juridico-economic actual, prin acumularea 
cunoştinţelor teoretice necesare. 
-să utilizeze corect glosarele terminologice şi dicţionarele de 
specialitate. 

 



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 

TOTAL ORE  

 

Activități aplicative 
Tipuri de 

lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Laborator 
1. Caracteristici morfo-sintactice ale textelor de 
specialitate juridice; Terminologe juridica 

Metode 
clasice, 
interactive, 
cu suport 
digital 

2  

Laborator 
2. Tehnici de traducere aplicate – domeniul 
drept administrativ, Terminologe juridica 

5 

Laborator 
3. Tehnici de traducere aplicate – domeniul 
jurisdictie locala 

3 

Laborator 
4. Tehnici de traducere aplicate – domeniul 
drept comercial, Terminologie comerciala si 
juridica 

3 

 Colocviu  1 
TOTAL ORE 14 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 
 
Depauscheg, B./Klaster-Ungureanu, G, 1975, Germana pentru tehnicieni şi ingineri, 
Bucureşti, Editura Tehnică. 
Klaster-Ungureanu, G./Lăzărescu, I./Moise, I. (coord.), 2007, Dicționar german 
– român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic. 
Köhler, Klaus et al., 1982, Deutsch in Industrie und Technik, Leipzig, VEB Verlag 
Enzyklopädie. 
Krause, Karl Heinz, 1995, Tiefbau, Berlin, Ed. Cornelsen, (448144) 
Krause, Karl Heinz, 1992, Hochbau, Berlin, Ed. Cornelsen, (448145)  
Theiss, W./M.L.  Theiss, 2002, Dicționar Tehnic German - Român, 2 vol., Bucureşti, Editura 
Tehnică. 
Theiss, W./M.L. Theiss 2005, Dicționar Tehnic  Român - German, 2 vol., Bucureşti, 
Editura Tehnică. 
Radu, Maria Cătălina, Reader: Traducere specializată tehnică – limba germană. 
Culegere de texte. Traducere și retroversiune. (CD) 

 

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 20% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  20% 
Participarea la orele de curs și aplicații  
Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Evaluarea studenţilor se va face pe baza 
lucrărilor practice din cursul semestrului, realizarea unei traduceri, revizia unui text tradus, 
analiza unor traduceri paralele și a unei prezentări orale a unuia dintre textele traduse, cu 
menționarea dificultăților identificate și explicarea strategiilor de traducere alese. 

 

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

Studiul notiţelor de curs   
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

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. 

4  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

2 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

2 

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 
 
 
 
 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

29. 09. 2022 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Sorin Gădeanu 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf dr. Raluca Ghentulescu 

 



 

Decan 

 

S.l. 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. 


