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ADNOTARE 

 

 

Cursul „Probleme de teorie a traducerii” este destinat strudenţilor anului IV, specialitatea 

„Profesori (limbile franceză, engleză), Facultatea Litere. Disciplina va viza iniţierea în domeniul 

traductologiei, a cercetărilor şi investigaţiilor în acestru cadru, optând spre o abordare interculturală 

a activităţii de traducere. 

Prezentul curriculum stipulează conţinutul şi obiectivile disciplinei, propune distribuirea 

aproximativă a orelor teoretice şi practice. 

În condiţiile actuale, traducerea dobândeşte un nou statut. Situată la intersecţia intereselor de 

studiu a lingvisticii, sociologiei, etnografiei, culturologiei, psihologiei, etc., în momentul de faţă 

devine un obiect de studiu al teoriei traducerii. Optarea spre traducere ca o activitate creativă, dar şi 

de o analiză controlabilă, guvernată de o competenţă, care se însuşeşte într-un mod sistematic, 

iniţierea în complexitatea problemelor de ordin teoretic, dar şi practic, au constituit reperele de bază 

întru elaborarea acestui curs. Această ancorare teoretică va permite delimitarea a cel puţin doi 

vectori fundamentali: practic orice mesaj este traductibil (deşi cu eforturi supreme) şi că pierderile 

(din coloritul stilistic, specific naţional, etc.) sunt inevitabile. Conştientizarea acestui fapt, va forma 

în studenţi un spirit critic, dar şi adecvat, neidealizat al procesului de traducere.  

Fidelitatea literei originalului, care nu exclude creativitatea, sub semnul responsabilităţii şi 

eticii vor cere de la studenţi şi cunoştinţe de ordin teoretic, pe care prezentul curs va propune. 

 

3. Competenţe prealabile/Precondiţii 

- student la Facultatea de Litere, specializarea Limba şi Literatura franceză şi Limba Engleză 

(profesori), 

- disciplinile studiate anterior: Introducere în lingvistică, Întroducere în filologie romanică, Nivelul 

de performanţă B2 conform CECRL 

 

4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

            Pentru a atinge obiectivul primordial, cel de traduce, utilizând procedeele adecvate, se vor 

dezvolta în cadrul cursului, următoarele competenţe: 

Competenţe – cheie: 

- capacitatea de autoformare; 

- capacitatea de lucru în grup; 
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- capacitatea de receptare a diferitor tipuri de texte specializate; 

Competenţe generale: 

- Stabilirea ariei de investigaţii şi cercetări traductologice. 

- Definirea teoriei traducerii, ca ştiinţă progresivă, cu obiectul ei de studiu şi cu istoricul 

delimitării ei ca ştiinţă aparte. 

- Iniţierea în complexitatea orchestrală a procesului de traducere. 

- Delimitarea dificultăţilor de traducere şi a strategiilor de soluţionare a lor. 

- Valorificarea termenului de supercompetenţă traductologică. 

- Poziţionarea critică şi conştientă în contextul fidelităţii, creativităţii şi pierderilor 

traductologice. 

- Conştientizarea responsabilităţii şi eticii traductologice. 

Competenţe specifice: 

Identificarea procedeelor esenţiale de traducere; 

recunoaşterea terminologică a unor informaţii specifice dintr-un text citit/ ascultat; 

interpretarea (consecutivă şi simultană) de mesaje orale , 

traducerea documentelor scrise (literare şi specializate); 

 

3. EVALUAREA 

Evaluarea urmează a fi:  

1. Curentă – formativă (în timpul orelor teoretice şi practice). 

2. Finală – (examen). 

 

4. Finalităţile cursului 

În urma studierii acestui curs, studenţii vor fi capabili: 

 

la nivel de cunoaştere: 

- să cunoască procedeele de traducere; 

- să identifice dificultăţile de traducere; 

- să cunoască regulile specificul procesului de traducere. 

 

la nivel de aplicare: 

  Să aplice cunoştinţe din domeniul lingvistic în activitatea profesională.  

 Să aplice in mod profesional tehnicile de traducere, de editare a textelor specializate utilizând un 

limbaj corect din punct de vedere lingvistic. 
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 Să distingă tehnici de interpretare consecutivă şi simultană. 

 Să aplice diverse metode şi procedee de traducere. 

 Să interpreteze ideile abordate în textele şi mesajele ce urmează a fi traduse. 

 Să compare diverse variante de traducere şi să argumenteze selectarea variantelor adecvate. 

 Să realizeze traduceri scrise din limba străină în limba maternă şi viceversa a diferitor tipuri de 

texte. 

 Să realizeze traduceri consecutive şi simultane din limba străină în limba maternă şi viceversa a 

diferitor tipuri de discursuri 

 

                                5. Calendarul de desfăşurare a cursului 

 

Anul  Sem Nr. de ore  Eval. 

Total Prelegeri Sem. Lab.  

 

IV 

 

I 

 

48 

 

14 

 

10 

 

24 

Continuă 

Finală (examen) 

 

Nr. Tema Nr. Ore  

  Prel Sem. Lab 

I Conceptualizarea traducerii. 

 

1.Consideraţii generale. Istoricul traducerilor. 

2.    Traducerea-artă exactă. 

3. Conceptul de traducere. Tipuri de traducere. 

 
Lucrul individual: comentarea unui aforism despre traducere. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

II Traducătorul şi autorul. 

 

1. Tipuri de traducători. Traducători şi multilingvismul 

european. 

2. Relaţia traducător – autor. 

3. Competenţa traductologică. 

 
Lucrul individual: Eseu pe tema „Traducător-autor: poziţie decalată sau în 

paralel.” 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

III Specificul traducerii. 

 

1. Unitatea de traducere. 

2. Nivelele de traducere. 

3. Transformări globale şi intratextuale. 

 
Lucrul individual: Viziuni teoretice asupra unităţii de traducere. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

IV Sens şi traducere.    
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6. Evaluarea 

Evaluarea continuă 

             Se va realiza sub formă de traduceri orale şi scrise, prezentarea proiectelor de cercetare 

tematică, dezbaterilor pe marginea articolelor specializate domeniului, teste de evaluare curentă. 

Evaluarea sumativă      

Examen scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

1. Transmiterea sensului referenţial. 

2. Transmiterea sensului pragmatic. 

3. Aspecte culturologice şi sociologice în traducere. 
Lucrul individual: « Viziunea » culorii în diferite limbi-culturi. 

 

Corespondenţă şi non-corespondenţă traductologică 

 

1. Noţiune de universalii / realii. 

2. Noţiune de echivalenţă. 

3. Capcanele lingvale în traducere. 

4. Prietenii falşi în traducere. 

 
Lucrul individual: Traducerea unui fragment propus şi analiza 

universaliilor, realiilor, ş.a. şi a strategiilor de traducere. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

VI Interdependenţa dintre limbă, cultură, traducere. 

 

1. Interdependenţă dintre limbă, cultură. 

2. Traducerea expresiilor frazeologice şi a fonului paremic. 

3. Problema realiiilor şi culturemelor în traducere. 

4. Numele proprii în traducere. 
Lucrul individual: Prezentarea unei liste de echivalenţe semantice 

pentru:unităţi frazeologice (20) şi expresii paremice (20) 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

VII Traducerea specializată. 

 

1. Aspecte ale limbajului specializat. 

2. Traducerea textelor specializate. Redactare. 

3. Strategii de traducere. 

 
Lucrul individual: Traducerea unui text specializat şi comentarea eficacităţii 

strategiilor de traducere utilizate. 

. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

VIII Traducerea orală (interpretarea). 

1. Traducerea vs interpretarea. Definire şi caracteristici 

generale. 

2. Interpretare simultană şi consecutivă. 
Lucrul individual: Exersarea traducerii la prima vedere, rezumativă, 

consecutivă şi simultană. 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 Total semestru 14 10 24 
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MODEL 

TEST DE EXAMINARE 

DISCIPLINA: PROBLEME DE TEORIE A TRADUCERII 

ELABORAT: Victoria UNGUREANU 

Nume_________________ 

Prenume_______________ 

Grupa_____________ 
Nota 10: 100-95 pct             Nota 7: 72-62 pct                Nota 4: 39-29 pct 

Nota 9: 94-84 pct                 Nota 6: 61-51 pct                Nota 3: 28-18 pct 

Nota 8: 83-73 pct                 Nota 5: 50-40 pct                Nota 2: 17-7 pct 

 

 

ASPECT TERMINOLOGIC: 15 puncte 
 

1. Definiţi termenii: 

3 pct. 1.1 Traducere ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 pct. 1.2. Echivalenţă_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 pct. 1.3. Normă traductologică ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 pct. 1.4. Competenţă traductologică__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 pct. 1.5. „Falşi-prieteni” ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ASPECT TEORETIC (MODUL I): 15 puncte 

2. Identificaţi (delimitaţi): 

3 pct. 2.1. Volumul semantic al termenului traducere:____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 pct. 2.2. Tipuri de traducere în dependenţă de: 

tipul textului_____________________________________________________________________ 

expresia mesajului________________________________________________________________ 

cerinţele donatorului lucrării _______________________________________________________ 
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calitate _________________________________________________________________________ 

gradul de respecatre a sensului mesajului original______________________________________ 

3 pct. 2.3. Tipuri de traducători şi principiile de formare a lor:____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 pct. 2.4. Nivelele traducerii_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 pct. 2.5. Transformările: 

lexicale _________________________________________________________________________ 

semantice _______________________________________________________________________ 

pragmatice_______________________________________________________________________ 

 

ASPECT TEORETIC (MODUL II):  30 puncte 

Abordaţi subiectele: 

15 pct. 3.2. Traducerea literară versus traducerea specializată. 

15 pct. 3.3. Redarea frazeologismelor în traducere. 

 

ASPECT PRACTIC (MODUL III):  40 puncte 

Terrible histoire de famille par Armelie Hariot 

http://www.lefigaro.fr/theatre/2014/03/26/03003-20140326ARTFIG00155-le-fric-c-est-chic.php 

         C'est une pièce à succès de l'Américaine Lillian Hellman que s'inspire Thomas 

Ostermeier. The Little Foxes daté de 1939 et a nourri deux ans plus tard un film de William 

Wyler avec Bette Davis. Une terrible histoire de famille et d'argent dominée par la figure de 

Regina qui combat son mari, aristocrate et banquier, et ses deux frères, nouveaux riches prétentieux, 

alors qu'un investisseur leur propose une affaire… peut-être toxique! Dans le rôle de cette femme 

dans l'éclat de sa beauté, Nina Hoss impose sa forte personnalité. Thomas Ostermeier le dit: “sans 

elle, il n'aurait pas monté cette pièce qu'il a profondément remaniée”. À l'opposé de la 

détermination de Regina, la faiblesse douloureuse de Birdie, Ursina Lardl, bouleversante: la belle-

sœur alcoolique fonctionne comme un contrepoint et son grand monologue, adapté, résonne de 

manière saisissante. Neuf comédiens en tout, remarquables, dans un décor froid et angoissant disent 

la violence exacerbée de notre monde quand l'argent est un pouvoir grisant et apaise les angoisses 

insurmontables. La mort plane ici, menace mise à exécution. 

 

 

 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/thomas-ostermeier
http://plus.lefigaro.fr/tag/thomas-ostermeier
http://plus.lefigaro.fr/tag/thomas-ostermeier
https://www.youtube.com/watch?v=ayXGM5TyRco
https://www.youtube.com/watch?v=ayXGM5TyRco
https://www.youtube.com/watch?v=ayXGM5TyRco
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