
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior Universitatea Politehnica Timişoara  

1.2 Facultatea2/ Departamentul3 Ştiinţ e ale Comunicării / Comunicare ş i Limbi străine 

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Limbi moderne aplicate (30) 
1.5 Ciclul de studii Licenţ ă 

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Traducere şi interpretare (10) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etica ş i deontologia traducerii 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Conf. dr. Mirela-Cristina POP 

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Conf. dr. Mirela-Cristina POP 

2.4 Anul de studiu6 III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţ ilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3, din care:    3.2 curs 2 3.3 seminar 1 
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ 42, din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 14 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri 14 

Tutoriat 6 

Examinări 8 

Alte activităţ i (consultare experţ i în domeniu) 8 

Total ore activităţi individuale 78 

3.8 Total ore pe semestru7 120 

3.9 Numărul de credite  4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Teoria ş i practica traducerii generale B ş i C, anul I 

                                                           

1Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

4.2 de competenţ e  Competenţ e de traducere; Nivel aprofundat de cunoaş tere a limbii române 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Cursurile sunt însoţ ite de teme de reflecţ ie / analize / studii de caz în vederea fixării, 
completării sau aprofundării cunoş tinţ elor predate. Prestaţ ia studenţ ilor în cadrul 
cursurilor contribuie la definitivarea notei finale. 

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice  Prezenţ a la seminar este obligatorie conform regulamentului UPT (2/3 prezenţ e). 
Activităţ ile de seminar sunt obligatorii. Termenul de predare a lucrărilor de seminar sau 
a lucrărilor semestriale este stabilit de titular de comun acord cu studenţii. În cazul predării cu 
întârziere a lucrărilor, acestea vor fi depunctate cu 1 pct. / săptămână de întârziere. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C2: Utilizarea adecvată a tehnicilor de traducere ş i mediere scrisă ş i orală din limbile B / C în limba A, în 
domenii de interes larg ş i semi-specializate 

 C4: Negociere ş i mediere lingvistică ş i culturală 
 Identificarea situaţ iilor de respectare sau încălcare a principiilor etice ş i a normelor deontologice specifice 

profesiei; relaţ ionarea cu diferiţ i parteneri profesionali în funcţ ie de specificul activităţ ii prestate de 
traducător 

 Aplicarea unor metode fundamentale de evaluare calitativă (conversaţia, mesajul scris) pentru stabilirea 
reuşitei sau eşecului traducerii sau a medierii 

 Respectarea normelor de etică ş i deontologie profesională specifice domeniului traducerii, a legislaţ iei în 
vigoare 

Competenţ e 
transversale 

 CT1: Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale ş i deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient 
ş i responsabil; Respectarea normelor de etică specifice domeniului (ex: confidenţ ialitate) 

 CT2: Aplicarea tehnicilor de relaţ ionare în echipă; dezvoltarea capacităţ ilor empatice de comunicare 
interpersonală  ş i de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea 
activităţ ii grupului ş i economisirea  resurselor, inclusiv a celor  umane 

 CT3: Identificarea ş i utilizarea unor metode ş i tehnici eficiente de învăţ are; conş tientizarea motivaţ iilor extrinseci 
ş i intrinseci ale învăţ ării continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieş ind din grila competenţ elor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Cunoaş terea, înţ elegerea ş i aplicarea de către studenţ i a principiilor etice ş i deontologice 

specifice profesiei de traducător în scopul responsabilizării acestora cu privire la drepturile ş i 
îndatoririle traducătorului profesionist 

7.2 Obiectivele specifice 

 Familiarizarea studenţ ilor cu specificul profesiei de traducător, cu tipurile de activităţ i 
desfăşurate de traducători, în vederea facilitării integrării absolvenţ ilor în mediul profesional 

 Conş tientizarea de către studenţ i a misiunii traducătorului profesional, a statutului ş i a 
comportamentului său profesional, a normelor profesionale în vigoare 

                                                           

8
Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 Cunoaş terea, înţ elegerea ş i aplicarea aspectelor deontologice referitoare la profesia de 
traducător, la actul traducerii ş i la dinamica relaţ iilor profesionale în care este implicat 
traducătorul în funcţ ie de specificul activităţ ii sale 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Noţ iunea de etică în raport cu noţ iunile de drept ş i morală.  

Noţ iunea de deontologie. Conceptul de etică ş i deontologie a  
traducerii 

2 
Expunerea, 
problematizarea, 
exemplificarea, 
explicaţ ia, 
demonstraţ ia, analiza 
comparativă 

2. Categorii ale deontologiei: statut profesional, cod deontologic,  
regulament de ordine interioară, normă profesională,  
comportament profesional, secret profesional 

2 

3. Traducerea ca profesie. Traducătorul ca prestator de servicii de  
traducere. Organizarea ş i desfăşurarea activităţ ilor specifice  
profesiei 

2 

4. Profilul profesional al traducătorului. Tipuri de competenţ e  
profesionale. Categorii de traducători  

2 

5. Statutul profesional al traducătorului  2 
6. Asociaţ ii profesionale 2 
7. Comportamentul profesional al traducătorului 2 
8. Drepturile ş i îndatoririle profesionale ale traducătorului 2 
9. Specificul secretului profesional în activitatea de traducere 2 
10. Noţ iunea de normă în traducere. Etica traducerii 2 
11. Relaţ ia normă – libertate în actul traducerii 2 
12. Standarde de calitate în domeniul traducerii 2 
13. Tipuri de relaţ ii profesionale în domeniul traducerii 2 
14. Aspecte deontologice ale relaţ iei traducătorului cu diferiţ i parteneri 

profesionali 
2 

Bibliografie9 
1. Gouadec, D., Profession traducteur, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2009 (2e édition). 
2. Gouadec, D., Guide des métiers de la traduction-localisation et de la communication multilingue et multimédia, Paris, La Maison du Dictionnaire, 

2009. 
3. Jeanrenaud, M., Universaliile traducerii, cap. Despre« sufletul » traducerii. În jurul eticiitraducerii, pp. 337-372, Iaş i, Polirom, 2006.  
4. Pop, M.C., La traduction. Aspects théoriques, pratiques et didactiques, cap. Problématique de la traduction comme profession, Ed. 

Orizonturiuniversitare, Timişoara, 2013. 
5. Pym, A. (ed.),The Return to Ethics.Special issue of The Translator, Manchester, St Jerome Publishing, 2001. 
8.2Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
Seminar 
1. Aspecte etice, deontologice, morale ş i juridice specifice profesiei de 

2 
Studiu de caz, 
braimstorming, analiza ş i 

                                                           

9Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 

http://www.stjerome.co.uk/page.php?id=343&doctype=The%20Translator&section=1


 

traducător. Studiu de caz: analiza unor situaţ ii profesionale  sinteza, simularea unor 
situaţ ii profesionale, joc 
de rol 

2. Specificul profesiei de traducător. Studiu de caz: profilul traducătorului român 2 
3. Specificul profesiei de traducător. Studiu de caz: statutul traducătorului  

român 
2 

4. Asociaţ ii profesionale. Studiu de caz: asociaţ ii naţ ionale ş i 
internaţ ionale  

2 

5. Drepturile ş i îndatoririle profesionale ale traducătorilor. Studii de caz 2 
6. Evaluarea unor traduceri pe baza standardelor de calitate. 

Prezentarea de către studenţ i a unor cazuri de respectare sau de 
încălcare a eticii traducerii 

2 

7. Simularea unor situaţ ii profesionale de interrelaţ ionare în cadrul 
procesului global de traducere 

2 

Bibliografie11 
 Despre profesia de traducător – site Daniel Gouadec: http://www.profession-traducteur.net 
 Coduri deontologice  

o Coduri Europa http://www.fit-europe.org/ethics-deontologie.html 
o Cod internaţ ional: Code of Professional Practice http://www.fit-europe.org/vault/deont/CODE_PROF_PRACTICE.pdf  (Code of The International 

Federation of Translators) 
o Exemplu de Cod al traducătorilor ş i interpreţ ilor autorizaţ i: CODE DE DÉONTOLOGIE DES INTERPRÈTES ET DES TRADUCTEURS EMPLOYÉS 

PAR LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE http://www.tradulex.org/Regles/deonTPIY.htm 
o România : Codul deontologic al ATR http://www.atr.org.ro 

 Standarde traducere: http://www.atr.org.ro/ro/standardizare (informare) 
o Standardul European SR EN 15038: 2006 „Servicii de traducere. Condiţ ii cerute pentru prestarea serviciului”  

 Standarde interpretare 
o The interpreter’s World Tourhttp://www.hablamosjuntos.org/resources/pdf/The_Interpreter's_World_Tour.pdf 

 Analize, studii ş i rapoarte privind piaţ a traducerilor 
o La nivel international: Translation Business Practice Report, GSDTI, 2004 http://www.gentil.ro/wb_survey.pdf 
o România: site ATR http://www.atr.org.ro/ro/publicatii 

 Ghidul pentru cumpărătorii de servicii de traducere „Traducerea. Alegerea serviciilor de traducere adecvate” 
 „Tendinţ e de evoluţ ie a pieţ ei de traduceri din România” (2008) 
 „Percepţ ia traducătorilor români în privinţ a standardului european SR EN 15038” (2008) 
 Glosarul de definiţ ii „Ce este traducătorul?” (Ediţ ia I, 2004) 

Glosarul Public KudoZ (GPK), http://ron.proz.com/glossary-translations/ 
Termeni traduş i de traducători utilizatori ProZ.com prin intermediul reţ elei de ajutor terminologic KudoZ 
Legislaţie românească  
1. Legea 178/1997 pentru autorizarea ş i plata interpreţ ilor ş i traducătorilor folosiţ i de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţ iei, Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţ ie ş i Justiţ ie, Parchetul Naţ ional Anticorupţ ie, de organele de urmărire penală, de instanţ ele judecătoreş ti, de birourile notarilor publici, de 
avocaţ i ş i de executori judecătoreş ti 
2. Ordinul nr. 772 din 05/03/2009 (Ordin 772/2009) privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţ ilor si traducătorilor autorizaţ i folosiţ i de Consiliul 
Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţ iei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa înalta Curte de Casaţ ie si Justiţ ie, Direcţ ia Naţ ionala 
Anticorupţ ie, de organele de urmărire penala, de instanţ ele judecătoreş ti, de birourile notarilor publici, de avocaţ i si de executori judecătoreş ti  
(http://www.legex.ro/Ordin-772-05.03.2009-94662.aspx)Publicat in Monitorul Oficial nr. 208 din 01/04/2009 

 

                                                           

11Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 

http://www.profession-traducteur.net/
http://www.fit-europe.org/ethics-deontologie.html
http://www.fit-europe.org/vault/deont/CODE_PROF_PRACTICE.pdf
http://www.tradulex.org/Regles/deonTPIY.htm
http://www.atr.org.ro/
http://www.atr.org.ro/ro/standardizare
http://www.hablamosjuntos.org/resources/pdf/The_Interpreter's_World_Tour.pdf
http://www.gentil.ro/wb_survey.pdf
http://www.atr.org.ro/publicatii/ghid-cumparatori
http://www.atr.org.ro/publicatii/studii
http://www.atr.org.ro/publicatii/studii
http://www.atr.org.ro/publicatii/glosar
http://ron.proz.com/glossary-translations/
http://ron.proz.com/kudoz
http://www.just.ro/Sections/SistemulJudiciar%C3%AEnRom%C3%A2nia/Legeaprivindautorizarea%C5%9Fiplatatraduc%C4%83torilor/tabid/777/Default.aspx
http://www.just.ro/Sections/SistemulJudiciar%C3%AEnRom%C3%A2nia/Legeaprivindautorizarea%C5%9Fiplatatraduc%C4%83torilor/tabid/777/Default.aspx
http://www.just.ro/Sections/SistemulJudiciar%C3%AEnRom%C3%A2nia/Legeaprivindautorizarea%C5%9Fiplatatraduc%C4%83torilor/tabid/777/Default.aspx
http://traducatori.blogspot.com/2009/08/ordin-nr-772-din-05032009-ordin-7722009.html
http://www.legex.ro/Ordin-772-05.03.2009-94662.aspx


 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori 
reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţ inutul disciplinei este adaptat specificului programului de studii ş i a fost stabilit în urma discuţ iilor cu reprezentanţ i ai comunităţ ii 
academice, la conferinţ e ş i colocvii naţ ionale ş i internaţ ionale, ş i ai mediului profesional, cu ocazia acţ iunilor derulate prin acordurile 
cadru încheiate de universitate ş i facultate (vizite de studii în companii, seminarii, ateliere, specialiş ti invitaţ i, târguri de joburi etc.). 
Conţ inutul disciplinei a rezultat de asemenea în urma cercetărilor întreprinse în domeniul teoriei, practicii ş i didacticii traducerii. 
Conţ inuturile respectă specificaţ iile board-ului specializării rezultate din chestionarele aplicate agenţ ilor economici. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 

 Nota 5 se acordă pentru 
obţ inerea a ½ din 
punctajul aferent evaluării 
cunoş tinţ elor  

 Nota 10 se acordă pentru 
însuş irea corectă a 
noţ iunilor teoretice ş i 
capacitatea de a le utiliza 
în aplicaţ ii practice 

 
 
Examen scris de verificare a cunoş tinţ elor 
teoretice cu 4 întrebări ş i 1 aplicaţ ie 

 
 

50% 

10.5 Activităţ i aplicative  S: Participarea la activităţile 
aplicative, răspunsuri pe 
parcursul semestrului, referat 

 Prezentarea unei teme din bibliografie 
 Lucrare semestrială 

 
50% 

 
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoş tinţ e minim necesar pentru promovarea disciplinei ş i modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 
 Însuş irea conceptelor fundamentale din domeniul eticii ş i deontologiei traducerii 
 Evaluarea unor situaţ ii profesionale din perspectiva respectării sau a încălcării principiilor etice ş i a normelor deontologice din domeniul 

traducerii 
 Realizarea unei sarcini profesionale într-o limită de timp 

 
 

Data completării 
 

Titular de curs 
(semnătura) 

 
Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

26.10.2013 Conf. dr. Mirela-Cristina POP Conf. dr. Mirela-Cristina POP 
 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

Lect. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ 21.11.2013 Conf. dr. Mirela-Cristina POP 

                                                           

12Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

 


