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I. PRELIMINARII 
 

Limba engleză este o disciplină facultativă destinată candidaților la funcții de judecător și 

procuror, care urmează cursul de formare inițială în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei. Scopul 

disciplinei este de a-i învăța pe viitorii judecători şi procurori să acumuleze informații de ultima oră 

din domenii juridice, să se descurce în situații complexe prin dezvoltarea abilităților de comunicare, 

ascultare și scriere în limba engleză. 

Curriculumul prevede antrenarea audienţilor în diferite situaţii de comunicare, utilizând un 

vocabular de specialitate juridică în limba engleză. Activitatea practică se bazează pe lucrul cu 

diferite texte cu profil juridic, exerciţii de traducere, gramatică, pronunțare și ținerea discursurilor. 

Cunoştinţele acumulate vor servi la îmbogăţirea vocabularului juridic în limba engleză, cît şi la 

dezvoltarea capacității de comunicare în limba engleză.  

 

II. COMPETENȚE 
 

Prin studiul disciplinei „Limba engleză” audientul va obține următoarele competențe: 

 Să posede echivalentele termenilor juridici în engleză și un vocabular bogat pentru 

comunicarea curentă.  

 Să poată distinge diferențele si asemănările dintre structuri gramatice și să le poată aplica în 

procesul de comunicare în limba engleză; 

 Să poată ține discursuri pe teme de specialitate în limba engleză și duce o discuție pe oricare 

temă juridică. 

 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 

La sfârșitul studiului disciplinei „Limba engleză” audientul va fi capabil să: 

- definească structurile gramaticale caracteristice limbii engleze; 

- formuleze noțiunile adecvate pentru termenii juridici; 

- traducă texte de specialitate aplicând vocabularul studiat; 

- să poată citi și înțelege o hotărîre CEDO; 

- dialogheze pe marginea temelor de conversație. 

 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 

disciplinei 
Formator Semestrul 

Total 

ore 

Ore 

curs 

Ore 

practice 
Evaluarea 

Limba engleză 

(avansat) 
Aliona Rusnac II 28 0 28 Colocviu 

 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

Nr. 

d/o 
Tematica 

Ore 

curs 

Ore 

practice 

1. Timpurile (Verbele) Tenses. Verbs, auxiliary verbs and tenses.  0 6 

2. Verbele Modale si Construcțiile Modale.  0 6 

3. Pasivul si verbele modale, infinitivul si gerunziu. 0 6 

4. Articolul si Substantivul. 0 8 

5. Condiționalul. 0 4 

 TOTAL 0 28 
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V. UNITĂȚI TEMATICE 

 

Unități tematice Strategii didactice/ 

Resurse logistice 

Lucrul individual 

Tema 1. Timpurile (Verbele) Tenses. Verbs, auxiliary verbs and tenses. 

Ore practice 

Tenses. Verbs, auxiliary verbs and tenses. 

Present and present perfect 

Past and Past perfect 

Present perfect or Past simple 

Past Perfect or Past simple 

Future  

Manual de gramatica 

Oxford Practice 

grammar. 

Tablă flipchart. 

Proiector/laptop. 

Manualul de bază.  

Fișe cu tabele și scheme.  

 

Brainstorming. 

Lectura surselor din 

Lista bibliografică. 

Exerciții gramatice 

Prezentări individuale. 

 

Tema 2. Verbele Modale si Constructiile Modale. 

Ore practice 

Modals and phrasel modals 

Prediction: will, would, be going to, shall, 

Willingness, habits and preferences: will and 

would, 

Ability: can, could, may, might, be allowed to 

Permission: can, could,  

Deduction: must, have to, have got to, can’t and 

couldn’t, 

Obligation and advice: should, ought to, be 

supposed to,  

 

Manual de gramatica 

Oxford Practice 

grammar. 

Manualul de bază. 

Proiector/laptop. 

Fișe cu tabele și scheme.  

 

 

Exerciții gramatice. 

Eseu Pregătirea 

referatelor. 

 

Tema 3.  Pasivul si verbele modale, infinitivul si gerunziu. 

Ore practice 

The Passive. Active and passive. 

Passives with modals, infinitives, and gerunds, 

Passives with modals, infinitive and gerunds, 

Passive verbs, 

The uses of the passive, 

 

Manual de gramatica 

Oxford Practice 

grammar. 

Manualul de bază.  

Tablă. 

 

Brainstorming. 

Exerciții de gramatica 

Lectura surselor din 

Lista bibliografică. 

Tema 4. Articolul si Substantivul.  

Ore practice 

Articles and nouns 

Articles / A/An or the no artile 

Nouns: countable and non countable, 

Determiners and quantifiers: Some or any, no 

and none, all and both, half and whole, 

Many, much, and a lot (of) more and most, 

(A) Few and (A) little, fewer / fewest and 

less/least 

Multipliers, fractions and percentages 

 

Manual de gramatica 

Oxford Practice 

grammar. 

Manualul de baza. 

Studiu de caz.  

Tablă. 

 

 

Exerciții de gramatica. 

Soluționarea spețelor. 

Tema 5. Condiționalul.  

Ore practice 

Conditionals 

Real conditionals, 

Unreal conditionals 

Mixed Conditionals  

Manual de gramatica 

Oxford Practice 

grammar. 

Manualul de bază. 

Fișe cu definiții. Tablă. 

 

Pregătirea unor 

prezentări scurte  

Eseu 
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VI. EVALUAREA 

 

Evaluarea se va efectua continuu și la final. 

A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

- participarea audiențelor în cadrul activităților orelor practice; 

- realizarea activităților individuale și de grup; 

- pregătirea rapoartelor/referatelor în baza temelor studiate; 

- traducerea textelor și articolelor de specialitate;  

- susținerea testărilor obligatorii la finalul a 2 teme studiate. 

B. Evaluarea finală se va efectua sun formă de colocviu la finele semestrului prin susținerea 

unei testări în formă scrisă și prezentarea verbală a unui referat.   
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