
 

 
 

Program de studii universitare de licență: Traducere și Interpretare 
Departamentul de Limbi străine și comunicare 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

Denumirea 
disciplinei 

TRADUCERE 
SPECIALIZATĂ 

JURIDICĂ C (FRANCEZĂ) 

Codul 
disciplinei 

5.OB08.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* 

Lector univ. dr. Bianca Geman 

 

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 B2 a limbilor de lucru 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

Știu să realizeze comparații între organizarea juridică a Franței 
și a României. 
Dețin cunoștințele necesare și pot recunoaște caracteristicile 
unui text juridic. 
Știu să folosească dicționarele de termeni juridici și băncile de 
date terminologice. 



Știu să traducă un text juridic din limba C 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. SISTEMUL   JURIDIC  FRANCEZ  vs.   
SISTEMUL JURIDIC ROMÂNESC 
a.  Alcătuirea sistemului juridic francez. Instituții şi 
roluri. 
b. Alcătuirea   sistemului   juridic   românesc.   
Instituții   şi roluri. Comparație între cele două 
sisteme juridice: identificarea similitudinilor şi a 
diferențelor. 
c. Importanța dreptului comparat în traducerea 
juridică. Terminologie şi frazeologie juridică 
comparată. Dicționare şi bănci de date terminologice.  

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu suport 
video și audio 

5 ore 

2. TIPURI DE TEXTE JURIDICE 
a. Structura textelor juridice. Studiu comparat 
franceză/română al formulelor consacrate în textele 
legislative. 
b. Caracteristicile morfosintactice ale textelor juridice. 
Tehnici de traducere folosite.  
 

Metode activ-
participative 
(expozitive, 

interogative), cu suport 
video și audio 

5 ore 

3. DIMENSIUNEA CULTURALĂ A TRADUCERII 
JURIDICE 

Metode activ-
participative(expozitive, 
interogative), cu suport 

video și audio 

2 ore 

4. TEORII CONTEMPORANE ÎN TRADUCEREA 
JURIDICĂ 

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 francez şi 

Metodele de 
comunicare 

4 ore 



român şi identificarea diferitelor instituții 
care-l alcătuiesc. 

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). 

Laborator 

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

8 ore 

Laborator 

Traducerea  actelor  notariale; discuție 
despre  regimul actelor  notariale  în  Frața  
şi  România;  analiză comparată 
franceză/română a traducerii unei procuri. 

4 ore 

Laborator 
Analiză comparată franceză/română a   
traducerilor hotărârilor date de Curtea 
Europeană de Justiție de la Luxembourg. 

4 ore 

Laborator 

Traducerea contractelor; analiză comparată 
franceză/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. BALAZS, Luana şi Dana FLOREAN. Traducerea specializată. Bucureşti, Credis, 2001. 
2. BOCQUET,  Claude.  La  traduction  juridique.  Fondement  et méthode. Bruxelles, De Boeck, 
2008. 
3. FERLUȘCĂ, T. (coord.). Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul 
traducătorilor acquis-ului comunitar, București, Institutul European din România, 2004. 
4. LERAT, Pierre. Les langues spécialisées. Paris, Presses Universitaires de France, 1995. 
5. MAFTEI-GOLOPENȚIA, Elena. Culegere de texte juridice. 
  
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 70% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 10% 
Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  



Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Studenții vor traduce din limba C 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. 

 

Numarul 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) 

10.10.2022 lector univ. dr. Bianca Geman 

 

 

Asist. univ.drd. Mălina Gurgu 

(seminar limba C – franceză) 

 

 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca Ghențulescu 

 

 

 

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. 

 


