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Activități de bază 
Cursuri de limbi străine și de limba română 

• Cursuri de limba germană pentru 3 grupe (total: 31 de beneficiari din cadrul 
companiilor Kautex Romania, Formel D Romania) 

• Cursuri de limba engleză pentru personal didactic auxiliar al UMF Craiova (total: 
30 de beneficiari) 

 

 
 

Teste de evaluare a competenței lingvistice 

• 255 beneficiari evaluați (223 limba engleză, 10 limba germană, 11 limba franceză 
etc.) 

• 1070 de beneficiari evaluați la limba română; 
• 115 beneficiari evaluați în vederea înscrierii la doctorat la Universitatea din 

Craiova 
 

Servicii de traducere 

• Traducerea de materiale în limbile engleză, franceză și engleză în cadrul proiectului 
proiectului Comori scrise ale Dunării de Jos – Cod RO-BG 290’’. Beneficiar: 
Biblioteca Județeană „Al. și Aristia Aman” (aprox. 300 pagini, 
https://aman.ro/betawp/wp-content/uploads/2019/06/%E2%80%9DServicii-de-
traducere-documente-in-cadrul-proiectului-Comori-scrise-ale-Dunarii-de-Jos-
%E2%80%93-Cod-RO_BG-290%E2%80%9D.pdf); 

https://aman.ro/betawp/wp-content/uploads/2019/06/%E2%80%9DServicii-de-traducere-documente-in-cadrul-proiectului-Comori-scrise-ale-Dunarii-de-Jos-%E2%80%93-Cod-RO_BG-290%E2%80%9D.pdf
https://aman.ro/betawp/wp-content/uploads/2019/06/%E2%80%9DServicii-de-traducere-documente-in-cadrul-proiectului-Comori-scrise-ale-Dunarii-de-Jos-%E2%80%93-Cod-RO_BG-290%E2%80%9D.pdf
https://aman.ro/betawp/wp-content/uploads/2019/06/%E2%80%9DServicii-de-traducere-documente-in-cadrul-proiectului-Comori-scrise-ale-Dunarii-de-Jos-%E2%80%93-Cod-RO_BG-290%E2%80%9D.pdf


 

 

3 
 

• Traduceri în cadrul proiectului Hektomeron al Teatrului Național „Marin Sorescu” 
din Craiova (subtitrarea a aprox. 600 de minute de film, https://hektomeron.com/, 
https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/proiect-manifest-maraton-de-25-
de-ore-de-teatru-evenimentul-va-putea-fi-urmarit-si-online-3738444/); 

• Traduceri pentru Ford Romania (aprox. 200 pagini). 
 

Activități de promovare 
 

Realizarea de materiale 
promoționale: calendare, 
pixuri, broșuri, agende 

 

 

Derularea de activități în comun cu alte departamente ale 
Universității 

În perioada octombrie-decembrie 2021, s-au desfășurat atelierele de subtitrare, 
organizate în parteneriat cu Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germane al 
Facultății de Litere. 

  (https://www.facebook.com/tele.craiova/videos/6506902786049688/ ) 
 

https://hektomeron.com/
https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/proiect-manifest-maraton-de-25-de-ore-de-teatru-evenimentul-va-putea-fi-urmarit-si-online-3738444/
https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/proiect-manifest-maraton-de-25-de-ore-de-teatru-evenimentul-va-putea-fi-urmarit-si-online-3738444/
https://www.facebook.com/tele.craiova/videos/6506902786049688/
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Activități de îmbunătățire a bazei 
materiale 
 
Renovarea și dotarea cu aparatură a 
sălii 337B 

În perioada octombrie-decembrie 2021 s-a realizat 
renovarea sălii 337B (biroul Interlingua): igienizare, 
schimbare tocărie, schimbare mobilier. S-a asigurat 
dotarea cu aparatura necesară pentru buna 
desfășurare a activităților: calculator desktop, 
imprimantă 
multifuncțională 
alb-negru, 
imprimantă 
multifuncțională 
color, router 
wireless. 

 
 

Dotarea cu aparatură a sălii 337A 

În perioada martie-mai 2021 s-a realizat 
dotarea cu aparatură a sălii 337A, pentru 
buna desfășurare a activităților din cadrul 
centrului: 5 calculatoare desktop, 2 
imprimante multifuncționale, căști cu 
microfon, webcam-uri, switch conectare la 
internet. 
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