
  
 
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 
Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 
disciplinei 

TRADUCERE 
SPECIALIZATĂ 

JURIDICĂ C (SPANIOLĂ) 

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 

DD– disciplină de domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – 
disciplină complementară, PR – stagiu de pregătire practică 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lector Univ. Dr. Loredana MICLEA 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 

STRĂINE – DEPARTAMENTUL DE LIMBI 
STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 
Numărul total de ore pe 
saptamână din Planul 

de învăţământ Domeniul de 
studii  

 
LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ  
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE   
3 1 - 2 - 

 
Precondiții de curriculum Cunoașterea limbii spaniole la nivelul B2 

(conform Cadrului European de Referinţă) 
• Scurtă descriere • Cunoștințe teoretice și practice avansate în 

domeniul procedural aplicat al traducerii și 
interpretării. 



• Perfecționarea tehnicilor de traducere și 
interpretare aplicate pe limbajul sectorial 
administrativ-juridic. 
• Strategii și proceduri în traducerea și 
interpretarea documentației care abordează 
terminologia juridică. 
• Metodologia eminamente practică și 
participativă, de predare-învățare activă prin 
intermediul mecanismului de funcționare al 
tehnicilor de traducere din limba spaniolă în 
limba română și viceversa la nivel de limbaj 
sectorial juridic. 
 

• Condiție obligatorie • Evaluarea finală la această disciplină 
impune o promovare prealabilă atât a 
disciplinei TCTI, cât și a disciplinei Traducere 
Consecutivă C. 

• Obiective • Familiarizarea cu conceptul de Limbaj 
Specializat Juridic dar și cu conceptul de 
Traducere Specializată Juridică. 
• Studiul problematicii specifice reprezentate 
de Limbajul Sectorial Juridic și traducerea 
acestui gen de terminologie. 
• Gestionarea arsenalului specializat, 
întrebuințat frecvent în acest domeniu. 
• Cunoașterea caracteristicilor, materialelor, 
fluxului de lucru, sarcinilor și funcțiilor, 
proceselor și fazelor specifice unui proiect de 
terminologie juridică. 
• Capacitatea de asumare a traducerii unui 
text juridic sau al unui site juridic, parcurgând 
toate etapele. 
• Cunoașterea gamei de oportunități oferite 
de piața muncii, datorită cunoașterii 
terminologiei juridice din limba spaniolă. 
• Familiarizarea cu studii de specialitate, 
existente în prezent în acest domeniu. 

Competențe profesionale vizate de disciplină  
•Competențe specifice și profesionale 
impuse de disciplină 

• Să dețină cunoștințele necesare și să poată 
recunoaște caracteristicile unui text juridic. 
• Să știe să folosească dicționarele de 
termeni juridici și băncile de date 
terminologice. 
• Să știe să traducă un text juridic din limba 
spaniolă în limba maternă (română) și 
viceversa.  
• Cunoașterea cu maximă precizie a 
mecanismului de funcționare  al conceptului 
de Terminologie Juridică, precum și al 
conceptului de Limbaj Specializat Juridic, 
concepte care se aplică în Traducere și 
Interpretare. 
• Dobândirea de cunoștințe prin metoda de 



auto-învățare. 
• Lucrul în echipă. 
• Aplicarea cu succes a întregului 
instrumentar pe care trebuie să-l 
întrebuințeze orice traducător - interpret. 
• Analizarea, evaluarea, sintetizarea, 
recenzarea, crearea și revizuirea oricărui tip 
de text administrativ-juridic în limba de lucru 
impusă.  
• Recunoașterea variantelor și a  
multiculturalismului limbii cu care se 
lucrează. 
• Utilizarea corectă a normelor și a expresiilor 
idiomatice în limba cu care se lucrează, 
utilizarea corectă a formei ei de manifestare 
orală și scrisă, recurgând la un variat 
instrumentar terminologic juridic după caz. 
• Însușirea de către traducător-interpret a 
caracteristicilor Limbajului Sectorial Juridic  
și ale instrumentarului de lucru. 
• Perceperea corectă a  conceptului Limbaj 
Specializat Juridic și abordarea optimă în 
Traducere și Interpretare.  
• Traducerea și adaptarea de texte 
specializate administrativ-juridice.  

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 

Sistemul Juridic Spaniol. Alcătuirea Sistemului Juridic 
Spaniol. Instituții şi roluri. 
Terminologie şi frazeologie juridică. Discursul specific 
sectorului terminologic juridic spaniol. 
Caracteristicile morfosintactice și lingvistice ale textelor 
juridice. Limbajul juridic (caracteristicile limbajului juridic 
spaniol din punct de vedere semantic, ortografic, etc.) 
Ordinea Publică. Ansamblul de norme juridice care stau 
la baza funcționării unui stat de drept. 
 

Metode activ-
participative. 
Resurse 
didactice: fişe, 
cartonaşe şi texte 
suport. 

7 

Teorii contemporane în traducerea juridică  
 

Metode activ-
participative. 
Resurse 
didactice: fişe, 
cartonaşe şi texte 
suport. 

3 

Dimensiunea culturală a traducerii juridice 
 

Metode activ- 2 



participative. 
Resurse 
didactice: fişe, 
cartonaşe şi texte 
suport. 

 

 

Structura textelor juridice. Categoriile de texte juridice. 
Formulele consacrate în textele legislative. 
 

Metode activ-
participative. 
Resurse 
didactice: fişe, 
cartonaşe şi texte 
suport. 

2 

TOTAL ORE 14 
 
• Atât parcursul specific al fiecărui conținut tematic în care această disciplină se diversifică, 
precum și exercițiile practice ale fiecărui capitol și materialul didactic al disciplinei, vor fi 
furnizate în timp util la clasă, vor fi detaliate în clasă, precum și prin intermediul platformei 
virtuale a disciplinei. 
• Timpul efectiv alocat fiecărui capitol și abordarea în detaliu cu care sunt studiate 
următoarele conținuturi tematice sunt în conformitate cu nivelul studenților, menționat 
anterior, respectiv, cunoașterea limbii spaniole la nivelul B2 (conform Cadrului European de 
Referinţă). 

 

 

Activități aplicative 
Tipuri de 

lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrări practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 

Nr. de 
ore 

alocat
e 

Laborator 

Sistemul Juridic Spaniol. Alcătuirea 
Sistemului Juridic Spaniol. Analiză de 
texte despre organizarea  sistemului 
juridic spaniol (principii generale de 
Drept) şi recunoaşterea diferitelor 
instituții care-l alcătuiesc; identificarea 
diverselor elemente frazeologice. 

• Metodele de comunicare orală 
(expozitive – pentru prezentarea 
materialului de lucru sau a 
indicațiilor cu privire la exercițiile 
de realizat: expunerea, 
prelegerea, explicația, 
descrierea; interogative: 
conversația), 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). • 
Se vor studia în detaliu punctele 
de pe ordinea de zi, prin analiză 
detaliată a studiilor de caz și 
efectuarea de exerciții și prin 
rezolvarea unor misiuni din ce în 
ce mai complexe reale dar și 
simulate, lucrând individual dar 
și în echipă. 
• Tematica abordată presupune 
și studiu individual iar studenții 
vor avea materiale de referință 
pentru a studia, vor parcurge 
lecturi suplimentare și vor 
efectua exerciții în timp util. 
•Pe durata semestrului, studenții 

14 

Laborator 

Analiză de texte de lege (Constituţia 
Spaniolă) şi identificarea structurii 
acestora, precum şi a diferitelor  
elemente frazeologice; convergențe și 
divergențe în traducere. 

3 

Laborator 

Analiză de articole din acte normative 
juridice (Codul Civil Spaniol, Codul Penal 
Spaniol); identificarea elementelor 
frazeologice - materiale de lucru, 
accesorii, instrumentar, proceduri 
operaționale. 

2 

Laborator 
Analiză de documente specifice 
Dreptului Procesual: citaţii, notificări, 
hotărâri şi sentinţe; traducerea textelor 

3 



din Limbajul Sectorial Juridic. trebuie să lucreze la realizarea 
unui proiect complex / mapă cu 
exerciții, având la bază o temă la 
alegere / teme impuse, vor lucra 
individual sau în echipa (de 
preferat în echipă). Tematica 
semestrială, termenele de 
predare, precum și alte detalii 
pentru constituirea echipelor; 
alegerea, aprobarea, efectuarea, 
prezentarea publică și evaluarea 
proiectelor vor fi, de asemenea, 
furnizate la clasă. 

Laborator 

Traducerea contractelor; analiză a unui 
contract de vânzare-cumpărare /de 
închiriere /contract de muncă; materiale 
de lucru, accesorii, instrumentar, 
proceduri.  

3 

Laborator 

Fluxurile din domeniul administrativ-
juridic, proceduri operaționale juridice, 
studii de caz, piața de desfacere a 
procedurilor în traducerea administrativ-
juridică.  
 

3 
 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie generală: 

1. Aguirre Beltrán, Blanca, Hernando de Larramendi, Margarita, 1997, El español por 
profesiones. Lenguaje jurídico, SGEL, Madrid. 

2. Carbó Marro, Carme, Mora Sánchez, Miguel Ángel, 2012, De ley: Manual de español jurídico, 
SGEL, Madrid. 

3. Grigore-Miclea, Loredana-Florina, 2021. Globalización, internacionalización, localización en 
el marco de la traducción especializada. Editura Universitară, București. 

4. Grigore-Miclea, Loredana. 2020. Dificultades de traducción de textos administrativos,  
económicos y legales. ”MATRIX ROM”. București. 

5. Hanga, Vladimir, 2007, Dicţionar juridic (A-Z), Lumina Lex, Bucureşti. 

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

1. Balasz, Luana Audrey, Florean, Dana, 2001, Traducerea specializată, Credis, Bucureşti; 
2. De Juan, Carmen Rosa, Fernández, José Antonio, 2010, Temas del derecho. El español en 
el ámbito jurídico, Edinumen, Madrid.  
3. Grigore-Miclea, Loredana-Florina, 2018. La traducción, como parte integrante de la 
localización y su forma de integración en diferentes culturas que recibirán el mismo 
producto. Buletinul Știinţific al UTCB, Ed. Conspress-București.  
4. Grigore-Miclea, Loredana. 2017. La traducción especializada como parte integrante de la 
traducción literaria, pag. 132. Rediviva Edizioni. Milano.  
5. Grigore-Miclea, Loredana. 2017. Las estructuras jurídico-económicas y su método de 
traducción, pag. 36. Conspress. București. 
Bibliografie online: 
1. Carranza, Gupy, 2008, Glosario de términos judiciales inglés-español, glosar disponibil pe: 
http://rickarrizzone.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/judicial.pdf.   
2. Diccionario de la Real Academia Española, dicţionar general monolingv disponibil pe: 
http://www.rae.es/.  
3. Diccionario inglés-español/español-inglés en Wordreference, dicţionar general bilingv 
disponibil pe: http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp. 
4. Enciclopedia jurídica, enciclopedie juridică disponibilă pe: http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html.  
  
  

 

Evaluare 
Ponderea în procente 
din nota finală 

Răspunsurile la examinarea finală 50% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  



Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  
Evaluare continuă pe parcursul semestrului 40% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații                 

Alte activităţi (de precizat care): Mapa cu exerciții 10% 
Descrieți modalitatea practică de evaluare finală: Examen 
Prin examinarea finală se urmăreşte ca studenţii să demonstreze următoarele 
competenţe: 
1.de înţelegere a unui text juridic scris în limba spaniolă; 
2.de percepție lexico-gramatică şi de comunicare în limba spaniolă;  
În acest sens, pentru examenul final se va solicita analizarea unui text cu caracter juridic în 
limba spaniolă, precum și traducerea unui text din limba spaniolă în limba română. De 
asemenea, vor răspunde la întrebări şi problematică referitoare la suportul teoretic. 
La evaluarea finală se vor testa cunoștințele acumulate de-a lungul ciclului de studii, atât 
cele teoretice, cât şi cele practice. Evaluarea studenților presupune efectuarea traducerii 
unui text, prin care aceștia să demonstreze cunoașterea cu maximă precizie a 
mecanismului de funcționare  al conceptului de Traducere Specializată Juridică, precum și 
al conceptului de Limbaj Sectorial Juridic în abordarea de Traducere și Interpretare, 
concepte care se aplică în traducere și interpretare; recenzia unui text ce are la bază 
conceptul de Specializare Juridică pentru a evidenţia capacitatea studenţilor de sintetizare 
şi coerenţa în exprimare.  
Notă:  
Scurtă descriere a procedurii de examinare finală în sistem on-line sau în sistem fizic, după 
caz: 
Punctul (b), Art. (25) EVALUARE ŞI NOTARE din Regulamentul privind desfășurarea 
activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru 
ciclurile de Licență și Master în Universitatea Tehnică de Construcții București, Revizuit de 
Senatul U.T.C.B. în data de 21 septembrie 2021; (b) examinarea scrisă on-line, prin 
comunicații electronice video și audio în timp real, în ambele sensuri/ sau în sistem fizic, 
după caz și în conformitate cu dispozițiile instituționale. 

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

Studiul notiţelor de curs 3  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei  minimale 
recomandate 

2  Documentarea în teren  

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

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi: Mapa cu exerciții 3 
Pregătirea pentru prezentări  orale   ……………………………...…….  
TOTAL ore studiu individual pe semestru 14 

 
Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de 

seminar / 



laborator / 

lucrări 

practice / 

proiect 

 

 

06.10.2022 
Lector Dr.  

Loredana Miclea 

 

  

Lector Dr.  

Loredana 

Miclea 

 
 

 

    Director de Departament 

 

    Conf.Univ.Dr. Raluca Ghențulescu   

 

 

 

Decan 

 Ș.l. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI  
 

 

 

 

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

CO - colocviu; V – verificare. 


