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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 
Denumirea 

disciplinei 

UE ȘI INSTITUȚII 

INTERNAȚIONALE 

Codul 

disciplinei 
5.OP09.DC 

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 

1 

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 

DC 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Lect. univ. dr. Ana DROBOT 

 

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  
1 1 - - - 

 

Precondiții de curriculum Nu există 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

Studenții se pot plasa, prin cunoștințele dobândite, în contextul 

Uniunii Europene, al instituțiilor sale și al celor internaționale. 

Studenții cunosc terminologia specifică UE. 

Studenții dețin cunoștințe cu privire la criteriile de acces şi condițiile 

de muncă ale traducătorilor/interpretului care lucrează în cadrul 

instituțiilor europene. 
 

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. INTRODUCERE  

1. UE – definitie. State membre. Cronologie – cele mai 

importante momente (tratate, prima versiune a UE, incepand 

din 1951) 

2. Privire de ansamblu asupra institutiilor si rolurilor lor 

3. Cum este guvernata UE . Relatiile intre institutii 

4. Relevanta cunoasterii informatiilor despre UE si 

Predare online 

Metode activ-

participative 

(expozitive, 

interogative), cu suport 

video și audio 

2 



institutiilor internationale pentru profesia de traducator si 

interpret 

II. INSTITUTIILE UE – PREZENTARE 

DETALIATA  

1 Rolul lor in luarea deciziilor. Cunoasterea rolului 

institutiilor UE din tratate 

2. Functii principale: executiva, legislativa, juridica, 

financiara.  

3. Care este cea mai puternica institutie europeana (Comisia) 

4. Relatia institutii UE (supranationale) vs institutii nationale. 

Rolul guvernelor nationale, administratiilor, agentiilor, 

parlamentelor, curtilor de justitie.  

Predare online 

Metode activ-

participative 

(expozitive, 

interogative), cu suport 

video și audio 

2 

III. POLITICI UE 

1 Scop 

2 Domenii 

3 Politici lingvistice. Respectarea diversitatii lingvistice, 

multilingvism 

Predare online 

Metode activ-

participative 

(expozitive, 

interogative), cu suport 

video și audio 

2 

IV. VIATA PENTRU CETATENII UE  

1 Rolul UE in functionarea democratiei 

2 Rolul partidelor politice drept interfata intre guvern si 

cetatenii democratiilor din lume. 

3 Cum opereaza partidele politice europene 

4 Cetatenie nationala vs cetatenie europeana 

5 Drepturi oferite cetatenilor UE prin: 

- Valorile europene mentionate in Tratatul de la Lisabona; 

- Carta fundamentala a drepturilor in UE 

- Cetatenia UE, stabilita formal prin Tratatul de la 

Maastricht (1992) 

- Politici europene, promovand si protejand drepturile 

omului 

- Drept comunitar – Conventia europeana a drepturilor 

omului 

- Obiective sociale UE 

Predare online 

Metode activ-

participative 

(expozitive, 

interogative), cu suport 

video și audio 

2 

V. ROLUL TRADUCATORULUI SI TRADUCERILOR 

1 Rolul traducatorului in procesul de integrare europeana 

2 Specificul traducerilor pentru UE: calitatea traducerilor 

pentru UE data de parametri, politici, practici 

3 Categorii de traduceri pentru UE 

4 Genul de text in care se incadreaza traducerile pentru UE: 

- Politic; 

- Diplomatic; 

- Legal/ juridic; 

- Informational pentru publicul larg (ex. Brosuri pentru 

informarea cetatenilor); 

- Limbaj pentru comunicari oficiale, rapoarte 

institutionale, acorduri internationale. 

Predare online 

Metode activ-

participative 

(expozitive, 

interogative), cu suport 

video și audio 

2 

VI. SITUAȚIA TRADUCĂTORILOR ŞI A 

INTERPREȚILOR CARE  LUCREAZĂ PENTRU 

INSTITUȚIILE EUROPENE  

1 Concursurile de ocupare a posturilor de traducător/interpret 

în cadrul Uniunii Europene. Criterii de acces. Condiții de 

lucru 

Predare online 

Metode activ-

participative 

(expozitive, 

interogative), cu suport 

2 



2 Servicii de traducere oferite pe fiecare institutie UE 

3 Tipuri de documente de tradus specifice fiecarei institutii 

video și audio 

VII. PROVOCARI CU CARE SE CONFRUNTA UE 

1 Viitorul UE in conditiile ridicarii euroscepticismului si 

populismului 

2 De ce statele europene transfera suvernitatea institutiilor 

supranationale, si mai ales in vreme de criza economica si 

financiara? 

3 Consecinte asupra limbilor straine promovate in scoli, 

cerute pentru profesii ca traducator, interpret, profesor; 

certificate lingvistice care fac posibile studiile si munca in 

strainatate 

Predare online 

Metode activ-

participative 

(expozitive, 

interogative), cu suport 

video și audio 

2 

TOTAL ORE 14 

 

Bibliografie recomandată: 

 

1. Borchardt, Klaus-Dieter. The ABC of Community Law. Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities, 2000, 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/02/txt_en.pdf. 

2. European Commission. How the European Union works. Your guide to the EU institutions. 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007, 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/en.pdf. 

3. Fontaine, Pascal. Europe in 12 lessons. Luxembourg: Office for Official Publications of the 

European Comunities, 2006, http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/en.pdf. 

4. Maftei-Golopenția, Elena. Culegere de texte pe teme europene. 

5. Portalul Uniunii Europene,  http://europa.eu/. 

6..  Drobot, I. A. (2018). A Constructivist Perspective Upon the Present Day Political Crisis of the 

European Union. Journal of Romanian Literary Studies, (13), 321-331. Retrieved from: 

http://old.upm.ro/jrls/JRLS-13/Rls%2013%2044.pdf 

  

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală ONLINE 70% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

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  

Alte activităţi (de precizat care):  raspunsuri la intrebari la finalul 

fiecarui curs legat de subiectul discutat 
30% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: La evaluarea finală se vor testa cunoştințele 

acumulate, printr-un colocviu care urmăreşte atât verificarea celor teoretice, cât şi pe cele practice, 

dobândite prin raspunsul la intrebarile propuse, în urma studiului individual, folosind argumentarea 

opiniei personale bazate pe cunostintele dobandite la curs. 
 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 
Studiul notiţelor de curs 3  Pregătirea pentru examinarea finală 3 
Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
2  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru   Documentarea suplimentară în  

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/02/txt_en.pdf
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/en.pdf
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/en.pdf
http://europa.eu/


seminar,  proiect, laborator etc. bibliotecă 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 3  Documentarea prin reţeaua internet 1 
Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14  

 

Semnături: 

 

Data completării: Titularul de curs 
Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

17/10/2022 Lect. univ. dr. 

Ana DROBOT 

 

---- 

 
 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca-Mihaela 

GHENȚULESCU  

 

 
Decan FILS, 

   

 
 

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. 


