
 

 
Codul disciplinei DOB.1.2.05 Semestrul II Numărul de credite 3 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activități 

Domeniul de licență DREPT 
 
 Total AI ST SF L P 

Programul de studii de 
licență  DREPT 

 
 42 28  14   

 
Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DC 

Tipul disciplinei (impusă, opțională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 
Condiționate  

Recomandate Discipline absolvite anterior: Cursul de franceză 
juridică, anul I, semestrul I 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

Dezvoltarea capacității de comunicare (orală și în scris) în context profesional 

Dezvoltarea capacității de înțelegere a unui text de specialitate 

Dezvoltarea capacității de argumentare a unui punct de vedere, în contexte 

variate 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

� Explice concepte juridice studiate la curs, cu furnizarea de exemple 

� Descrie cazuri juridice specifice, după parcurgerea unui text de specialitate 

� Utilizeze termeni juridici în fraze nuanțate, în context adecvat 

� Analizeze texte de specialitate de complexitate medie 

� Discute un caz de specialitate, în funcție de parametri predefiniți 

� Argumenteze un punct de vedere, utilizând termeni de specialitate 

� Redacteze un proiect juridic, selectând concepte cheie dintr-un subdomeniu 

juridic ales 

� Interpreteze texte de specialitate 

Competen țe profesionale 

C1. Cunoaștere și înțelegere: cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor 

specifice disciplinei 

Anexa 3 IFR 2021-2022 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei FRANCEZĂ JURIDICĂ 



 
C2. Explicare și interpretare: explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, 

procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice aferente disciplinei 

C3. Aplicații: proiectarea, conducerea și evaluarea activităților practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare 

C4. Utilizarea și aprofundarea cunoștințelor acumulate în primul semestru 

Competen țe transversale 

CT1. Capacitatea de a efectua o prezentare orală 

CT2. Capacitatea de lucru în echipă 

CT3. Capacitatea de a iniția o dezbatere și de a argumenta punctul de vedere 

CT4. Manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul 

științific 

Conținutul activităților 
(AI, ST, SF, L, P) 

I. Activit ăţi de autoinstruire  prin materiale specifice ID/IFR 

1. Les branches du droit – 2 ore 

2. Le droit pénal – 2 ore 

3. Le droit négocié – 2 ore 

4. Le droit négocié – 2 ore 

5. Le contrat de location – 2 ore 

6. Le contrat de location – 2 ore 

7. Le contrat de travail – 2 ore 

8. Le contrat de travail – 2 ore 

9. Le contrat de commerce électronique – 2 ore 

10. Le contrat de commerce électronique – 2 ore 

11. Les conditions de vente entre professionnels – 2 ore 

12. Les conditions de vente entre professionnels – 2 ore 

13. Les contrats dans le droit français – 2 ore 

 14. Les contrats dans le droit français – 2 ore 

 

II. Seminar fa ță în fa ță/online 

1. Les branches du droit – 2 ore 

2. Le droit pénal – 2 ore 

3. Le droit négocié – 2 ore 

4. Le contrat de location – 2 ore 

5. Le contrat de travail – 2 ore 

6. Le contrat de commerce électronique – 2 ore 

 7. Les contrats dans le droit français – 2 ore 



 
 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs) EVP 

Stabilirea notei finale 
(procente) 
 
 
 
 

- testare finală  75% 

- participare activă în timpul seminarului 10% 

- testare pe parcurs cu caracter obligatoriu 15% 

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu 
 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie obligatorie:  
 
1. Eliane Damette, Françoise Dargirolle, Le français juridique, Dalloz – 

Méthodes du Droit, 2012. 
2. Michel Soignet, Le français juridique, Hachette, 2003. 
3. Oana Popârda, Mihaela Lupu, Méthode de français juridique, Editura 

Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005. 
 
Bibliografie suplimentar ă: 
 
1. Alfred Jeanrenaud, Langue française contemporaine, Polirom, Iași, 2002. 
2. LEXIS - DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Larousse, Paris, 
1993. 
3. La version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne, La législation communautaire. 
 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume și prenume Semnătura 

Drd. Ana Maria Ro șca  

Legendă: AI – activităţi de autoinstruire; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar față în față; L – 
activități de laborator, lucrări practice; P – proiect; 
 

Data completării: 15.09.2021 

 

Avizat: 

Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii 
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 


