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FIŞA DISCIPLINEI  

 
(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 
disciplinei 

TRADUCERE 
SPECIALIZATĂ 

JURIDICĂ B (LIMBA 
ENGLEZĂ) 

Codul 
disciplinei 

5.OB07.DS 

Anul de studiu III Semestrul 5 
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 

42 

Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

56 

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* 

Conf. univ. dr. Marina-Cristiana ROTARU 

 

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) 

LICENŢĂ  
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
3 1 - 2 - 

 

Precondiții de curriculum 
 
Cunoașterea la nivel C 1 a limbilor de lucru 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La finalul semestrului, studenţii vor putea să: 
1. înţeleagă noţiunea de „common law” cu trăsăturile sale; 
2. descrie, în linii mari, sistemul juridic britanic; 



3. recunoască trăsăturile specifice unui text juridic; 
4. să folosească dicționarele de termeni juridici și băncile de 
date terminologice. 
5. realizeze comparații între organizarea juridică a Marii Britanii 
și a României. 
6. traducă un text juridic din limba B în limba A și să realizeze 
retroversiuni. 

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 

1. THE STRUCTURE OF COURTS IN ENGLAND AND 
WALES  
 

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu 
suport video și audio 

2 ore 

2. THE ORIGINS OF THE ENGLISH LEGAL SYSTEM 

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu 
suport video și audio 

2 ore 

3. PEOPLE IN THE COURTROOM 

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu 
suport video și audio 

2 ore 

4. THE COURTROOM – THE SYMBOLISM OF THE 
LAYOUT 

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu 
suport video și audio 

2 ore 

5. THE ENGLISH CIVIL PROCEDURE  

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu 
suport video și audio 

2 ore 

6. THE ENGLISH CRIMINAL PROCEDURE 

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu 
suport video și audio 

2 ore 

7. A COMPARISON BETWEEN THE ENGLISH LEGAL 
SYSTEM AND THE ROMANIAN LEGAL SYSTEM  

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu 
suport video și audio 

2 ore 



TOTAL ORE 14 ore 

  

Activități aplicative 

Tipuri de 
lucrări 

(seminar, 
laborator, 

lucrari 
practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru 

cu studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Laborator 

Traducerea  unor  texte  despre  
organizarea  sistemului juridic englez şi 
român şi identificarea diferitelor instituții 
care îl alcătuiesc. 

Metodele de 
comunicare 
orală (expozitive 
– pentru 
prezentarea 
materialului de 
lucru sau a 
indicațiilor cu 
privire la 
exercițiile de 
realizat: 
expunerea, 
prelegerea, 
explicația, 
descrierea; 
interogative: 
convsersația), 
discuții și 
dezbateri, 
problematizarea; 

Metode bazate 
pe acțiune 
(operaționale 
sau practice) 
(exerciții și 
studii de caz); 

Metode de 
simulare (bazate 
pe acțiune 
fictivă) (jocurile 
de rol). 

4 ore 

Laborator 

Traducerea unor texte de lege şi 
identificarea structurii acestora, precum 
şi a diferitelor  elemente de frazeologie şi 
terminologie. 

8 ore 

Laborator 

Traducerea  u n o r  a c t e  
j u r i d i c e ( c i t a ţ i i ,  h o t ă r â r i  
j u d e c ă t o r e ş t i ,  a c t e  n o t a r i a l e ,  
e t c . ) ;  analiză comparată 
engleză/română a traducerii unei procuri. 

4 ore 

Laborator 

Identificarea aşa-numiţilor „false friends” 
în limbajul juridic, a frazelor recurente în 
limbajul juridic (colocaţii, structuri 
prepoziţionale, structuri binomiale, etc).  

4 ore 

Laborator 

Traducerea contractelor; analiză 
comparată engleza/română a unui 
contract de vânzare-cumpărare; elemente 
de terminologie şi de frazeologie. 

 

8 ore 

TOTAL ORE 28 ore 

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

1. IONESCU, Daniela. Translation: Theory and Practice, ediţie revizuită, Oscar 
Print, Bucuresti, 2003. 
2. BOCQUET,  Claude.  La  traduction  juridique.  Fondement  et méthode. 
Bruxelles, De Boeck, 2008. 
3. CAO, Deborah. Translating Law. Multilingual Matters Ltd, 2007. 
4. VASILESCU, Ruxandra. Culegere de texte juridice. 
5. ROTARU, Marina-Cristiana, An Introduction to the Legal System in England and 



Wales. A Coursebook for Students of Specialized Translation and Interpretation, 
Bucureşti : Conspress, 2020.  
6. ROTARU, Marina-Cristiana, “Decoding Legal Texts: A Look at Some Syntactic 
Features of Legal Texts”, pp. 146-154, in Crossing Boundaries in Culture and 
Communication, Volume 9, No. 2/ 2018, Bucureşti: Editura Universitară, 2018.  
  

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 30% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 40% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 30% 
Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Studenții vor traduce din limba B în limba 
A un text juridic (1/2 pagină) și vor face retroversiunea a 10 fraze ce conțin vocabular 
juridic. De asemenea, lucrarea scrisă va cuprinde, pe lângă cerințele menționate deja, și 
câteva întrebări teoretice, din temele studiate. 

 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notiţelor de curs 3  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

3  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire 
pentru seminar, proiect, laborator etc. 

4  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

 

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 ore 

 
Semnături: 

Data 

completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect(Titlul 

didactic, numele si prenumele) 

26.09.2022. Conf. univ. dr. Marina-Cristiana 

ROTARU 

 

Conf. univ. dr. Marina-Cristiana 

ROTARU 

 
 

 
 

Director de Departament 



(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca GHENŢULESCU 

 
Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  
 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - 

examen; CO - colocviu; V – verificare. 

 


