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 Clasificarea documentelor scrise 

 Clasificarea actelor oficiale 

 Dificultăţi de traducere a actelor oficiale 

(echivalenţe, cuvinte mono- şi 

polisemantice, perifraze explicative, 

exemple de erori comise de traducători). 

 Recomandări şi concluzii 



Documente scrise 

cifrice necifrice 

1. publice 
2. Personale 
(oficiale, 
neoficiale) 

1. publice 
2. Personale 
(oficiale, 
neoficiale) 



Documente emise de către autorităţile 

de stat, care privesc întreaga 

colectivitate umană şi sunt exprimate 

prin expresii numerice, cifrice. 

Ex.: statistici economice, juridice, culturale etc.; 

unele acte administrative; recensământul 

populaţiei, ale locuinţelor şi animalelor; dările 

de seamă statistice; documente de evidență a 

activităţii economice şi financiare a 

întreprinderilor etc. 



cuprind informații şi date statistice, 

rezultate ale cercetătorilor 

sociologice anterioare, table, 

grafice, toate acestea incluse în 

cărți, reviste, studii statistice tipărite, 

ziare, alte publicații. 



Acte care oferă informaţii semnificative cu 

privire la evoluția în cariera profesională, 

în calitatea vieţii, statut social etc. 

Oficiale: actele de proprietate, impozitele, 

deciziile de salarizare sau de trecere de la 

o categorie de salarizare la alta. 

Neoficiale: bugetele de familie, 

însemnările privind veniturile şi cheltuielile 

individuale, etc. 



Documente care surprind 

specificul unei anumite epoci sau 

regiuni geografice. 

Ex.: revistele, ziarele, cărţile (de 

ştiinţă sau beletristice), programele 

de spectacole, afişele etc., lucrările 

cu caracter monografic. 



Oferă date importante cu privire la 

forma de organizare a vieţii sociale, 

dinamica structurilor sociale existente, 

informaţii legate de individ dar şi 

despre colectivitate. 

Ex.: certificatele de naştere, de 

căsătorie; actele de identitate, actele 

de proprietate, testamentele etc. 



Acte confidenţiale, care reflectă experienţa 

de viaţă a individului, oferă date despre 

obiceiuri, despre modul de organizare a 

societăţii, a familiei, informaţii cu privire la 

starea materială a unor categorii sociale. 

Ex.: jurnalele personale, spiţele de neam 

(care reflectă sistemul de rudenie pe multe 

generaţii), scrisorile, biografiile sociale. 



Documente oficiale = emise de 

autorităţile de stat sau de guvern. 

Documente oficioase = acte care 

exprimă o anumită poziţie 

oficială a unor organisme (spre 

ex. Partidele politice). 



 Clasificarea actelor oficiale se poate 

face în funcţie de mai multe criterii: 

Din punctul de vedere al naturii juridice: 

acte cu caracter normativ (de ex. 

legile, ordonanţele Guvernului, hotărârile 

normative ale Guvernului sau ale organelor 

locale); 

acte nenormative  



Din punctul de vedere al efectului 

pe care îl produc: 

acte producătoare de efecte 

juridice (de ex. toate actele emise de 

organele statului, fie normative, fie 

nenormative); 

acte care nu produc efecte 

juridice (acte cu caracter organizatoric, 

tehnico-funcţional etc.). 
 



Din punctul de vedere al razei 

teritoriale pe care îşi produc efectul: 

acte cu caracter general – al căror 

efect se produce pe întreg teritoriul ţării 

(acte emise de Parlament, de Preşedinte); 

acte ale organelor locale ale 

administraţiei publice – efectele sunt 

limitate la o anumită unitate administrativ-

teritorială (actele Consiliilor locale, ale 

prefecţilor şi primarilor). 



Din punctul de vedere al organului 

emitent: 

acte emise de organele reprezentative 

ale puterii de stat (Parlament, Preşedinte) 

acte emise de organele administraţiei 

publice centrale şi locale (Guvern, 

ministere şi alte autorităţi ale administraţiei 

centrale, prefecturi, primării); 

acte emise de agenţii economici şi 

celelalte unităţi şi instituţii. 



 Simetrie structurală 

 Text ţintă vs Text sursă 

 Exhaustivitate  

 Corectitudine 

Criterii  

cheie 

eficienţa 

traducerii 



Français   Română 

Abolir    a aboli 

Absolution  absoluţiune 

Accession   accesiune 

Accusé   acuzat 

Apostille   apostilă 

Avocat   avocat 

Cambiste   cambist 

Dérogation  derogare 

Inculpé    inculpat 

Ressortissant  resortisant 



 Deseori, termenul din limba străină 

este înlocuit în română cu un termen 

specific sistemului juridic român. 

Ex.: 

grosse  faire une grosse  (fr.)  (rom.) a 

face o copie  

grossoyer  a face o copie a unui act. 

legs – dispoziţie testamentară  

instruction – cercetare judecătorească,  

huissier de justice – portărel, executor 

judecătoresc 



Verbul accomplir (fr.): 

accomplir un travail forcé – a executa o 

muncă forţată 

accomplir une fonction – a exercita o 

funcţie 

accomplir une réforme – a realiza o 

reformă 

accomplir un crime – a săvârşi o crimă.  



Substantivul jugement (fr.):  

le dernier jugement – judecata de apoi; 

jugement d’une personne coupable – 

judecare a unei persoane vinovate; 

rendre publiquement un jugement – a 

pronunţa public o hotărâre.  



 Problema traducătorilor textelor comunitare este 

că aceştia au de tradus termeni care aparţin unui 

număr mare de domenii de activităţi, şi, în 

consecinţă, aceştia trebuie să posede calităţi de 

cercetător care să-i ajute să acceseze informaţii şi 

terminologii de specialitate, ori de câte ori este 

nevoie. Chiar dacă un termen aparţine doar unui 

domeniu, acesta poate avea câteva echivalente în 

limba română. De ex., termenul legal (En) poate fi o 

capcană lingvistică, deoarece poate fi tradus în 

diferite moduri, în funcţie de cuvintele cu care este 

asociat: legal document – document legal, act 

autentic, valabil; legal entity – persoană juridică; 

legal owner – proprietar legitim; to institute legal 

action – a intenta un proces 



Trad. hotărârilor judecătoreşti necesită o bună cunoaştere 

a termenilor procedurali din dreptul străin, care de cele 

mai multe ori au un caracter sacramental şi sunt fără 

corespondent în limbajul comun.  

Specificitatea termenilor de procedură şi 

polisemantismul fac să găsim traduceri fără înţeles 

juridic precum: fatto şi diritto tradus cu făcut şi drepţi în 

loc de în fapt şi în drept; Clark’s tradus cu Clark (nume 

propriu) în loc de secretar; Conseil Prud’homme 

tradus cu Consiliul lui Prudhomme (nume propriu) în loc 

de Secţia pentru litigii de muncă ş.a. 



 Termenii încredinţarea minorului şi custodia 

minorului întâlnite în diferitele ţări europene: 

 este greşită o traducere ad literam din dreptul 

străin prin folosirea termenului de custodie, atâta 

timp cât semantic, în limba română, atât în 

limbajul comun cât şi specializat, doar bunurile 

sunt susceptibile de a fi lăsate în custodie, iar 

asupra copilului părinţii pot avea numai drepturi 

personale nepatrimoniale, cu privire la bunurile 

sale, reprezentându-l şi administrându-le.  

CUSTODÍE f. Păstrare sau pază a unor obiecte 

puse sub sechestru (DEX). 



ayant-cause – persoană fizică sau morală căreia i-au 

fost transmise drepturile sau obligaţiile unei alte 

persoane (trad. litt. “personne à laquelle on a transféré 

les droits et les obligations d’une autre personne“) 

ayant-droit – persoană care a dobândit un drept, 

îndreptăţit (trad. litt. “personne qui a acquis un droit”) 

bailleur – persoană care dă în chirie (trad. litt. 

“personne qui donne à bail“), 

comparant – persoană care se înfăţişează / care se 

prezintă în faţa unei autorităţi (trad. litt. “personne qui 

se présente devant une autorité”) 

expédition – copie autentică (a unui act) (trad. litt. 

“copie certifiée conforme“). 



 Denumirile geografice ale regiunilor, 
localităţilor etc., precum și datele 
calendaristice, care figurează în actele 
europene se traduc în conformitate cu 
normele în vigoare:  

 
(Fr) Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001 
(Ro) Adoptată la Bruxelles, 27 septembrie 2001 
(En) Done at Brussels, 27 September 2001 

(Fr) La convention de Berne 
(Ro) Convenţia de la Berna 
(En) The Berne Convention 



 Numele proprii ale persoanelor îşi 
păstrează forma originală, iar funcţiile 
lor se traduc:  

 

 

 

 

 Forma femininului (Fr) La présidente se 
traduce în română prin masculinul 
Preşedintele, deşi DEX-ul atestă forma 
Preşedintă. 

(Fr) La présidente Nadine Fontaine 
(En) The President Nadine Fontaine 
(Ro ) Preşedintele Nadine Fontaine 



 Traducătorul este obligat să ia în 

considerare câteva principii 

fundamentale care trebuie să fie 

respectate pentru certitudine juridică, 

puritate lingvistică şi bineînţeles, 

pentru îmbunătăţirea calităţii 

traducerii.  



 Textul specializat este constituit în mare parte din 

vocabular specific, precum şi din elemente din lexicul 

comun, astfel traducătorul trebuie să respecte regulile 

morfologice, sintactice, lexicale etc. din limbajul 

general, dar să acorde importanţă şi regulilor 

specifice ale limbajului specializat  

 cunoaşterea noţiunilor juridice fundamentale şi pentru 

o bună orientare privind textul juridic şi a 

terminologiei în limbile implicate în traducere;  

 cunoaşterea regulilor privind aspectul funcţional-

stilistic şi lexical-semantic al limbajului-ţintă, 

posibilităţile de transformări gramaticale şi sintactice 

în traducere;  

 evitarea folosirii termenilor legislaţiei naţionale pentru 

a desemna concepte specifice altor sisteme juridice.  



Vă mulţumesc pentru atenţie 

 
Ghenadie RÂBACOV 

http://gribacov.ulim.md 


