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Înă prОzОntuХă stuНiuă vomăКЛorНКă tОrminoХogiК МКrОă КpКr inОă НomО-
niuХuiăНrОptuХuiăintОrnК ionКХăpuЛХiМ,ătОrminoХogiОăМКrОăsОărОХiОfОКz ăînă
diferite forme de concretizare prin analiza parametrilor lingvistici care 
suntă ОsОn iКХiă pОntruă fiКЛiХitКtОКă unОiă trКНuМОriă Нină КМОstă НomОniu.ă
Aspectul transfrontКХiОrăКХărОХК iiХorăintОrstКtКХОăНОtОrmin ăКpКri iКăunoră
noiăsituК ii,ărОКХit i,ăМonjunМturi,ăМООКăМОănОМОsit ăimpОriosăoăКЛorНКrОă
rОvizuit ă iă hoХistiМ ă Кă КМОstuiă НomОniu.ă FiinНă pКrtОă intОgrКnt ă Кă
КМОstuiă КmКХgКmă НОă МuХturiă iă rОКХit i,ă stКtuХă RОpuЛХica Moldova se 
înМКНrОКz ă suЛă НivОrsОă moНКХit iă înă КnМorКă НrОptuХuiă intОrna ionКХă
puЛХiМ,ăprinăurmКrОăКЛorНКrОКăКspОМtОХorăМОă inăНО terminologia acestui 
НomОniuă prОМОНКtă НОă oă КЛorНКrОă НisМursiv ă iă НОă trКНuМОrОă nОă vКă
furnizКă mКtОriКХОă importКntОă Кtсtă pОntruă spОМiКХi tiiă Нină НomОniuХă
tОrminoХogiОi,ă trКНuМ toriiă iă intОrprО iiă Нină КМОstă НomОniu,ă НКră iă
pОntruă spОМiКХi tiiă înă НomОniuХă НrОptuХuiă МКrОă unОoriă suntă ЛХoМК iă Нină
cauza barierei lingvistice. CКrКМtОruХăpХurifunМ ionКХă iăpХuriНimОnsio-
nal al domeniuХuiăНrОptuХuiăintОrnК ionКХăpuЛХiМăimpunОăХuКrОКăînăМon-
siНОrКrОăКăНivОrsОХorăsКХОănivОХО,ăfiОМКrОărОprОzОntсnНăunăКnumitătipăНОă
НisМurs:ăХОgisХКtivă(normКtiv),ăprinătrКnspunОrОКăînăХОgisХК iКănК ionКХ ă
КăМonНi iiХorătrКtКtОХorăХКăМКrОăstКtuХănostruăОstОăpКrtО,ă iăМontrКМtuКХă(КХă
МonvОn iiХoră iătrКtКtОХorăintОrnК ionКХО),ăНoМtrinКХă(КХăjurispruНОn Оi). 

RОКХit iХОă juriНiМОă suntă Нiferite НОă ХКă oă Кr ă ХКă КХtК,ă МООКă МОă
prОsupunОă oă КnКХiz ă înă НОtКХiiă Кă tОrminoХogiОiă НomОniuХuiă НrОptuХuiă
intОrnК ionКХă puЛХiМ, acesta constituind un НomОniuă НОă КnvОrgur ă iă
МuprinНОă totКХitКtОКă rОХК iiХoră НintrОă stКtО,ă prОМumă iă rОХК iiХОă КМОstorКă
Мuă orgКnizК iiХОă intОrnК ionКХО. ÎntruМсtă ХimЛКă frКnМОz ă ОstОă ХimЛ ă
ofiМiКХ ăКăOrgКnizК iОiăNК iuniХorăUnitО,ăvomăКЛorНКătrКtКtОăКХОăONU, 
НКră iă НОМiziiă КХО Cur iiă IntОrnК ionКХОă НОă Justi iОă iă vomă înМОrМКă s ă
sМoКtОmă înă Хumin ă iă s ă НОХimit măoМurОn ОХОă tОrminoХogiМОăЛiХingvОă
franceze-romсnО,ă înă vОНОrОКă în ОХОgОriiă КМОstuiă НomОniuă iă Кă
terminologiei proprii. 

Forma de concretizare textuaХ ăКăНisМursuХuiăjuriНiМăoărОprОzint :ă 
― protoМoКХОă iătrКtКtОăintОrnК ionКХО;  
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― КМtОХОăpКrtiМuХКrОăМuăНОstinК iОăjuriНiМ ;ă 
― НoМumОntОХОăofiМiКХО,ă rОfОritoКrОă ХКăviК Кă juriНiМ ădin domeniul 

НrОptuХuiăintОrnК ionКХăpuЛХiМ; 
― sМrisoriХОă ofiМiКХОă iă НОМiziiă КХОă instКn ОХoră НОă juНОМКt ă interna-

ionale etc. 
ÎnăОpoМКăînăМКrОăgХoЛКХizКrОКăsОăgОnОrКХizОКz ,ăfrontiОrОХОăîntrОăstК-

tОăНОvinăquКsiăvirtuКХО,ăiКrăНivОrsitКtОКăМuХturКХ ăМonstituiОăoăКХt ăfron-
tier ,ămКiăsuЛtiХ ,ăНКrăfunНКmОntКХ ,ăМКrОăpОrsist .ăUnОoriăignorКt ăsКuă
МhiКrănОgХijКt ,ăКМОКst ăЛКriОr ăМuХturКХ ănОМОsit ăunăstuНiuăКprofunНКt,ă
prКgmКtiМă iă tОorОtiМ,ă НКtă fiinНă fКptuХă М ă trКНuМ torii,ă intОrprО ii,ă spО-
МiКХi tiiăНinăНomОniuХăНrОptuХuiăsuntăМКăintОrmОНiКriăКiăМuХturii.ăAstfОХă
ХimЛКjuХăjuriНiМăînăgОnОrКХă iăМОХăКХăНomОniuХuiăНrОptuХuiăintОrnК ionКХă
puЛХiМă înăpКrtiМuХКrăОstОăpurt torăКХăunОiăНimОnsiuniăМuХturКХОăМКrОă sОă
rОfХОМt ănuăНoКrăprinăМuvintО,ătОrmОniăproprii,ăНКră iăprinămКniОrКăНОăКă
ХОă ОxprimК.ă AstfОХ,ă Мonformă opiniОiă profОsoruХuiă înă НrОptă Cornu 
GérКrН,ătОrmОniiăНinăНomОniuХăНrОptuХuiănuăМon inăНoКrăunăsОnsă(juri-
НiМ),ăНКră iăoăvКХoКrО, МКrОăsuntăinНisoМiКЛiХОă iăМonstituiОă„înМ rМ turКă
juriНiМ ”ă Кă fiОМ ruiă tОrmОn.ă MОn ion mă înă КМОstă МontОxtă no iunОКă НОă
peisaj lexiМКХă foХosit ă НОă Кutor,ă МООКă МО ar presupune actualizarea 
fiОМ ruiătОrmОnăînăМontОxt,ăînăvОНОrОКănuКn riiăКМОХОiăvКХoriăМorОМtОăpОă
МКrОăoăНО inО.ăA КНКr,ărОХК iКă„semnificant–semnificat” (Ferdinand de 
SaussurОă „Coursă НОă ХinguistiquОă générКХО”) înă НomОniuХă dreptului 
internaional public sОăprОzint ăsuЛăformКăurm toКrО:  
SemnifiМantă(termenăНinăНomeniulăНreptuluiăinterna ionalăpubliМ)ăţă

Semnificat1 + Semnificat2+ Semnificat3 
Exemplul a): Protocol (Semnificant) = Semnificat1 – Act, docu-

mentă ьnăМareăsuntăМonsemnateăreгolu iileăuneiăaНun ri,ăaleăunorăНeг-
bateri,ăaleăuneiăМonferin eăinterna ionale;ăНoМumentăНiplomatiМăМuăva-
loareaă unuiă aМorНă interna ional,ă Мareă МuprinНeă hot rсrileă luateă laă oă
Мonferin ăinterna ional ; 

Semnificat2 – Formular oficial folosit pentru acte publice; 
Semnificat3 – Totalitateaă formeloră iă aăpraМtiМiloră Нeă Мeremonială

Мareă seă apliМ ă laă festivit iă ofiМialeă ьnă rela iileă НiplomatiМe;ă serviМiuă
ьns rМinatăМuăorganiгareaăofiМial ăaăМeremonialului.ă 
Eбemplulăb):ăȚiМen ă(SemnifiМant)ăţăSemnifiМat1ă– Titluăob inutălaă

treМereaăeбamenuluiăНeăabsolvireăaăьnv mсntuluiăsuperior;ăeбamenă
Нatăpentruăob inereaăaМestuiă titlu;ăp.ăeбt.ăНiplom ăМareăМonfer ăaМestă
titlu; 
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Semnificat2 – Autoriгa ieă eliberat ă Нeă aНministra ieă prină Мareă seă
permiteăpraМtiМareaăuneiăanumiteăaМtivit i; 

Semnificat3 – Contract de transmitere a drepturilor aferente unui 
brevetă Нeă inven ieă prină Мareă titularulă uneiăm rМiă autoriгeaг ă oă ter ă
persoan ăs ăoăfoloseasМ . 

Aceste exemple au fost extrase din Protocolul pentru contracararea 
МomОr uХuiă iХiМită Мuă proНusО din tutun (Protocole pour éХiminОră ХОă
commerce illicite des produits de tabac), (Protocol to eliminate illicit 
trade in tobacco products). 

Vocabularul juridic este studiat de М trО Хingvi ti i spОМiКХi ti din do-
meniul НrОptuХuiă înăsМopuХăОviНОn iОriiăpКrtiМuХКrit iХorăpОăМКrОă ХОă rОp-
rОzint ă (FriОНmКn,ă GémКr).ă DifiМuХt iХОă НОă în ОХОgОrОă Кă КМОstuiă voca-
ЛuХКrăsОăНКtorОКz ăpКrtiМuХКrit iХorăsКХО. AМОstОăpКrtiМuХКrit iăsuntăvizi-
ЛiХОăКtunМiăМсnНăНoМumОntОХОăjuriНiМОăurmОКz ăКăfiătrКНusО. ÎnăКМОstăМКz, 
nОăpunОmăîntrОЛ riăprivinНăОМhivКХОn КăОfОМtОХorăjuriНiМО [1, p.56]. 

Înă urmКă КnКХizОiă TrКtКtuХuiă privinНă МomОr uХă НОă КrmОă КХă OrgК-
nizК iОiă NК iuniХoră UnitО,ă vomă НОНuМОă М ă sintКgmОХОă suЛstКntivКХОă
constituie variabile foКrtОăНОsăîntсХnitО: 

la course aux armes nucléКirОsă– cursa înКrm riiănuМХОКrО; 
l'acte constitutif d'infraction – fКpt ăМКrОăМonstituiОăinfrКМ iunО; 
ХОăНésКrmОmОntănuМХéКirОă– НОzКrmКrОКănuМХОКr ; 
ХОsăОxМОptionsăpréХiminКirОsă– ОxМОp iiХОăprОХiminКrО; 
corps diplomatiques – corpuri diplomatice; 
proМéНurОăpréКХКЛХОăНțКНmissionă– proМОНurКăprОКХКЛiХ ăНОăКНmisiО; 
demande d'admission – МОrОrОăНОăКНmitОrОăКăКМ iunii; 
МriminКХitéătrКnsnКtionКХОă– МriminКХitКtОКătrКnsnК ionКХ . 
EvitКrОКăКmЛiguit iiăНuМОăХКăsuprКpunОrОКă,,voХumuХui”ămОsКjuХuiă

cu dezvoltКrОКătОxtuХuiăprinăp strКrОКăiНОntit iiăНintrОăpХКnuХăpКrКdig-
matiМăМuăsОmnОХОăХingvistiМОăspОМifiМОăşiăprinăКnuХКrОКăprogrОsiv ăКăpo-
livКХОn ОiăsОmКntiМОăКăsОmnОХorăХingvistiМОăînăКМОХКşiăpХКnăsintКgmКtiМ.ă
ExОmpХu:ăМОrОrОăНОăКНmitОrОăКăКМ iunii,ăОxМОp iiăprОХiminКrО. 

DО iăНomОniuХăjuriНiМăОstОăМonsiНОrКtăКăfiăunuХăfoКrtОăМХКr,ăМonstruită
Нup ărОguХiăprОМisОă iăМКrОăs ănuăofОrОăprОКămuХtОăsОmnОăНОăîntrОЛКrО,ă
trКnspunОrОКămОsКjuХuiăНină ХimЛКă romсn ă înă ХimЛКă frКnМОz ă iă invОrsă
nОăНОtОrmin ăs ăМonМhiНОmăМ ăacest gen de traducere este unul destul 
НОăМompХiМКt,ă întruМсtăНrОptuХă rОprОzint ăunăfОnomОnăsoМiКХ,ăproНusuХă
unОiăМuХturiăМuăМritОriiăНifОritОăНОăОХКЛorКrОă iăОxprimКrО. 
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PutОmă Мuă sigurКn ă КfirmКă М ă НomОniuХă НrОptuХuiă intОrnК ionКХă
public dispune de o cultur ăpropriО,ăМuХtur ătrКnspus ăНifОrităînăfiОМКrОă
mКtriМОă juriНiМ ă nК ionКХ .ă AspОМtuХă soМioМuХturКХă rОprОzint ă МonНi iКă
sinОă quКă nonă МКrОă vКă trОЛuiă rОspОМtКt ă înă stuНiuХă tОrminoХogiОiă НrОp-
tuХuiă intОrnК ionКХă puЛХiМ.ă AМtoriiă КМОstuiă НomОniuă vină Мuă oă rОКХitate 
МuХturКХ ă НifОrit ,ă НКră înă funМ iОă НОă sМopuriХОă МomunОă КМОstОă ЛКriОrОă
МuХturКХОă sОă НiminuОКz ă iă НОvină frКgiХО.ă FriОНmКnă НОfinО tОă МuХturКă
juriНiМ ă НrОptă unăКnsКmЛХuă НОă iНОi,ă vКХori,ă КtituНiniăpОă МКrОămОmЛriiă
unОiăsoМiОt iăle rО inăvis-р-vis de dreptă iăvis- р -vis de sistemul juridic. 
EХămКiăprОМizОКz ăМ ăinНivizii,ăînăМКХitКtОăНОămОmЛriăКiăМomunit ii,ăКiă
unОiă Оntit iă soМiКХО,ă împ rt şОsМă iНОiХОă iă oЛiМОiuriХОă grupuХui.ă Dină
КМОstă МonsiНОrОnt,ă МuХturКă juriНiМ ă vКă fiă КnsКmЛХuХă НОă iНОi,ă vКХori,ă
atitudiniă întrО inutОă НОă mОmЛriiă МoХОМtivit iiă privinНă НrОptuХă iă
sistОmuХăНОăНrОptăМКrОărОgХОmОntОКz ăviК КăХorăînăsoМiОtКtОă[4,ăp.118]. 

Înă МonМХuziОă putОmă МonstКtКă М ă НisМursuХă juriНiМă poКtОă punОă înă
НisМu iОăproЛХОmОăНОăoriМОătipăşiăimportКn .ăAstfОХăunghiuХăde studiu 
al terminologiei,ăînăКМОstăМontОxt,ăsОăХ rgОştОăşiăКvОmăНОătrКtКtăoărО ОКă
muХtă mКiă ХКrg ă Кă intОrКМ iuniХoră МuХturКХОă Нină КmЛОХОă ХimЛi,ă КşКă Мumă
am enumerat supra.ăDОmОrsuХătrКНuМОriiănuănОКg ăintОrОsuХăpurtКt,ă înă
КМОstă МКz,ă МorОsponНОn Оiă КМОstoră НОnominК ii,ă НКră МonМomitОntă Мuă
mОn inОrОКăşiăp strКrОКăМuХoriiăХoМКХОăpropriОăХimЛiiăНinăМКrОăsОătrКНuМО. 
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EsОn Кă МuХturiiă МКă fОnomОnă rОprОzint ă ună moНă spОМifiМă НОă
orgКnizКrОă iă НОzvoХtКrОă Кă viО iiă umКnО,ă МonМrОtizКt ă înă proНusОХОă
munМiiăspirituКХОăşiămКtОriКХО,ăînăsistОmuХăНОănormОă iăinstitu iiăsoМiКХО,ă
înă vКХoriă spirituКХО,ă înă rОХК iКă НintrОă oКmОni,ă prОМumă şiă înă МОКă Кă
oКmОniХoră Мuă nКturК.ă ÎntrОЛКrОКă НКМ ă ХimЛКă poКtОă fiă oă rОfХОМtКrОă Кă
МuХturiiă oМup ă ună ХoМă МОntrКХă înă ХingvistiМ .ă R spunsuХă ХКă КМОКst ă
întrОЛКrОăНОpinНОăНО moНuХăînăМКrОăОstОărОzoХvКt ăproЛХОmКăМОă inОăНОă
capacitatea limbii de a reflecta realitatea, cultura fiind o parte 
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