
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 

disciplinei 
Traducere Specializată 

Economică C (Germană) 
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) 
OB 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* 
Prof. univ. dr. habil. Sorin Gădeanu 

 

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) 

LICENȚĂ  
Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 
TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  

3 1 - 2 - 

 

Precondiții de curriculum 
Nivel A1 - Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi 

Străine 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină 

 

La sfârşitul semestrului, studenţii vor putea: 
- să aplice cunoștințele privind terminologia din domeniul economic 

în traducerea diferitelor texte de specialitate (comercial, contabilitate, 

marketing, vânzări, etc.) in varietățile germană, austriacă si elvețiană 

ale limbii germane; 

- să identifice dificultățile terminologice și lexicografice ale 

limbajului economic și să ofere soluții corecte; să traducă un text 

economic german de dificultate medie  

- să dobândească abilități în crearea și gestionarea unor baze de date 

terminologice economice și să gestioneze aceste baze în vederea 

asigurării unor traduceri de calitate; 

- să-şi desfășoare activitatea de traducători specializați demonstrând 

profesionalism, o cunoaștere la zi a studiilor din domeniul 

terminologiei și al traductologiei și o perspectivă globală asupra 

profesiei lor; 

- să demonstreze o înaltă capacitate de comunicare și adaptare la o 

gamă largă de activități lingvistice, într-un mediu profesional 

multilingvistic, în domenii economice. 

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, 

Nr. de ore 

alocate 



interactive, cu 

suport digital ş.a.)  

Limbajul economic general: Caracteristici terminologice si 

discursive  
Clasice, 

interactive 

1 

Diferente lexicologie intre limbajul economic general 

german, austriac si elvetian 
3 

Limbajul teoriei economice: termeni macroeconomici vs. 

termeni microeconomici 
2 

Limbajul marketingului si vanzarilor: fenomene specifice 

in spatiile german, austriac si elvetian  
2 

Limbajul de specialitate in logistica si transporturi: 

fenomene specifice in spatiile german, austriac si elvetian  
2 

  

TOTAL ORE 10 

Activități aplicative 
Tipuri de 

lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari 

practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

 

 
Seminar 

Seminar introductiv dedicat cunoaşterii conceptelor de bază din 

domeniul terminologiei economice germane. Lucrul cu  texte 

paralele: germane, austriece şi elvețiene 

clasice, 

interactive 2 ore 

Seminar Traducere de texte economice semi-specializate 4 ore 

Seminar Traducere de texte economice generale 4 ore 

Seminar Traducere de texte contabile   2 ore 

Seminar Traducere de texte de marketing şi vânzări 4 ore 

Seminar Traducere de texte de teorie economică 2 ore 

Seminar Prezentarea, discutarea şi evaluarea glosarelor realizate.  2 ore 

TOTAL ORE 20 ore 

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

1. Pitar Mariana, Manual de Terminologie, Ed Mirton, Timișoara 2009 

2. Snell/Hornby, M.; Hönig, H/Kußmaul, P. (1998): Handbuch Translation, Stauffenburg Verlag 

Tübingen 

3. Dictionar economic german-român / român-german,  Nicolae Ionescu-Crutan 

Ökonomie-Wörterbuch Deutsch-Rumänisch / Rumänisch-Deutsch, 2007 

4. Wüster, Eugen (1991): Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische 

Lexikographie, Bonn: Romanischer Verlag  

5. Anne Buscha, Juliane Matz, Susanne Raven, Szilvia Szita, Entscheidungen: Deutsch als 

Geschäfts- und Verhandlungssprache, Schubert-Verlag, 2016 

 

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 70% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 30% 

https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9QW5uZStCdXNjaGEmZmllbGQ9cGVyc29uZW4=/
https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9SnVsaWFuZStNYXR6JmZpZWxkPXBlcnNvbmVu/
https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9U3VzYW5uZStSYXZlbiZmaWVsZD1wZXJzb25lbg==/
https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9U3ppbHZpYStTeml0YSZmaWVsZD1wZXJzb25lbg==/


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, identificare a termenilor, 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   Pregătirea pentru examinarea finală 2 

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. 
2  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

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

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

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  
TOTAL ore studiu individual pe semestru  10 ore 

 

 

Semnături: 

Data completării: 

       05.10.2022 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / lucrări 

practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

 

Prof. univ. dr. Sorin Gădeanu 

   Prof. univ. dr. Sorin Gădeanu 

 

 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 

 
 

 

Decan 

 

 
Ș.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. 

 


