
 

 

  

Direcția „Traduceri, servicii lingvistice și publicații” 

Echipa de limbă română 

 

ORIENTĂRI PENTRU TRADUCĂTORII EXTERNI 

 

 

Documentele Uniunii Europene se caracterizează printr-un stil propriu fiecărei instituții de la 
care provin, stil elaborat în timp și destinat să redea specificul activității instituției 
respective. În principiu, terminologia utilizată în instituțiile UE este uniformă, la aceasta 
contribuind și intensa cooperare interinstituțională din ultimii ani. În pofida acestui fapt, se 
remarcă totuși unele diferențe de ordin terminologic între anumite instituții. Din acest 
motiv, este extrem de important ca traducerile externe să se raporteze întotdeauna la 
documentele elaborate de instituția căreia îi sunt destinate. 

În ceea ce privește Curtea de Conturi Europeană, documentele de referință la care trebuie 
să se raporteze traducerile externe sunt, în primul rând, rapoartele anuale. Acestea conțin 
terminologia de specialitate utilizată de Curte în domeniul auditului, precum și în alte 
domenii conexe activității de audit. Rapoartele speciale, dată fiind diversitatea temelor pe 
care le abordează, sunt utile mai ales pentru termenii recurenți folosiți în cuprinsul titlurilor 
și al subtitlurilor (a se vedea punctul 7 de mai jos).  

Așadar, la traducerea oricărui text provenit de la Curtea de Conturi Europeană, se 
recomandă consultarea ultimului raport anual publicat de aceasta, precum și a glosarelor 
de termeni de audit anexate la prezentul document. 

 



 

 

Pentru mai multe informații despre organizarea și funcționarea Curții de Conturi Europene 
ca instituție, vă recomandăm să consultați de asemenea rapoartele anuale de activitate ale 
Curții. 

Toate publicațiile Curții sunt disponibile pe site-ul web al acesteia în toate limbile oficiale. 

În plus, documentele Curții fac adesea referință la acte legislative ale UE și la alte 
documente ale instituțiilor europene. Terminologia utilizată în rapoartele Curții este adesea 
preluată din aceste acte la care se face trimitere. Prin urmare, la traducere, se va utiliza 
aceiași terminologie din versiunile în limba română ale actelor în cauză. Actele legislative 
respective devin documente de referință pentru raportul în care sunt citate. 

Atunci când se dau citate în ghilimele din acte legislative sau din alte documente europene, 
trebuie căutat în baza eur-lex (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en) actul 
respectiv și citatul trebui copiat întocmai din actul respectiv. Chiar dacă segmentul țintă 
aferent unui citat este populat dintr-o memorie de traducere, citatul trebui verificat totuși în 
documentul în cauză și copiat de acolo. Același lucru este valabil pentru citarea titlurilor de 
acte legislative sau de alte documente ale instituțiilor europene: acestea trebuie preluate 
din baza de date eur-lex. 

Se recomandă consultarea Ghidului de redactare interinstituțional (disponibil la adresa 

http://publications.europa.eu/code/ro/ro-000500.htm). Aceste conține majoritatea 

convențiilor și regulilor care se aplică pentru publicarea documentelor instituțiilor europene. 

Alte câteva documente de pe pagina de cuprins a ghidului prezintă o mare utilitate, 

documente precum Denumiri oficiale de țări și teritorii, Denumirile oficiale de instituții și 

organe ale UE etc. Foarte importantă este Partea a patra (Reguli și convenții specifice 

limbii române), disponibilă tot pe acest site. 

Pentru traducerea a diferiți termeni sau pentru a putea lua o decizie în cazul existenței unor 

traduceri diferite în diverse documente ale UE, trebuie consultată baza de date IATE și fișa 

terminologică a termenului (https://iate.europa.eu/home). 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
http://publications.europa.eu/code/pdf/000300-PIV-ro-2009.pdf
http://publications.europa.eu/code/pdf/000300-PIV-ro-2009.pdf


 

 

Respectarea regulilor cuprinse în prezentele orientări, precum și consultarea surselor 
indicate au drept scop asigurarea unui grad cât mai ridicat de compatibilitate între 
traducerile externe și cele efectuate în intern, astfel încât ponderea reviziei să fie cât mai 
redusă, iar calitatea documentului final să fie optimă. 

În cele ce urmează, sunt prezentate o serie de „convenții lingvistice” elaborate de unitatea 
română de traduceri de la Curtea de Conturi, precum și câteva recomandări referitoare la 
diferite surse care pot fi utilizate în activitatea de traducere externă. 

CONVENȚII LINGVISTICE INTERNE 

1. La notele de subsol, atunci când sunt citate lucrări străine, nu vom traduce titlul acestora, 
ci vom aplica următoarea regulă: 

a) atunci când se citează o lucrare, titlul acesteia se va scrie cu italice și fără ghilimele; 

b) atunci când se citează un articol, un studiu etc. dintr-o lucrare, titlul articolului, al 
studiului etc. se va scrie între ghilimele, iar titlul lucrării în italice. 

Gaitanides, C., în von der Groeben, H., Schwarze, J. (ed.), Kommentar zum Vertrag über die 
Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ediția a 6-a, Baden-
Baden, 2003. A se vedea, de asemenea, Rengeling, H. W., Middeke, A., Gellermann, M., 
Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, ediția a 2-a, München, 2003, § 6 
punctul 2. 

Defossez, A., „Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une 
première analyse”, în Revue du Droit de l’Union Européenne, nr. 2/2007, p. 375. 

Această regulă trebuie respectată indiferent de modul în care se prezintă textul autorului! 

2. Atunci când se citează acte elaborate de instituțiile europene (altele decât actele 

legislative) și acestea nu sunt traduse în RO, se aplică aceleași reguli ca la punctul 1 (cu alte 

cuvinte, nu se va traduce titlul acestora). De exemplu: 



 

 

Comisia Europeană, White Paper on European Governance, COM(2001) 428 final 

3. Cuvintele în limbi străine sau în limba latină care nu sunt utilizate curent în limba română 
se scriu cu italice: evaluare ex post, tehnici de web-crawling etc. 

4. Citarea articolelor din tratate se face după cum urmează: 

articolul 230 TCE 

articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE 

Așadar, nu se folosește virgula după numărul articolului sau după subdiviziunile acestuia. 

5. Atunci când folosim expresia „denumit(ă) în continuare …” în contexte de genul: 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul 
financiar”) 

planul național de reducere a emisiilor (denumit în continuare „PNRE”) 

folosim întotdeauna ghilimelele pentru denumirea scurtă, chiar dacă în textul autorului 
acestea nu sunt folosite. 



 

 

6. Atunci când se face referire la articole CE, TUE sau TFUE, trebuie păstrate acronimele (și 
nu înlocuite cu Tratatul CE, Tratatul UE sau Tratatul de la Lisabona).  

Articolul X din Tratatul CE nu este același cu articolul X CE (primul este din Tratatul CE 

înainte de renumerotarea efectuată în urma Tratatului de la Amsterdam, al doilea din 

Tratatul CE în forma consolidată în urma modificărilor aduse de Tratatul de la Amsterdam și  

de Tratatul de la Nisa). 

Articolul X din Tratatul de la Lisabona nu este articolul X TFUE sau articolul X TUE (Tratatul 

de la Lisabona are doar 7 articole și modifică TCE și TUE, care devin astfel TFUE și TUE). 

Articolul X UE este un articol din TUE înainte de modificarea acestuia prin Tratatul de la 

Lisabona, iar articolul X TUE este un articol din TUE după modificarea prin Tratatul de la 

Lisabona. 



 

 

 

7. În cazul rapoartelor speciale, structura raportului este cea prezentată în continuare: 

Observații preliminare [prezentate în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf 

TFUE] 

Glosar 

Sinteză 

Introducere 

Auditul - Sfera și obiectivele auditului 

   Metodologia de audit 

Observații 

Concluzii și recomandări (Timeframe = Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării) 

Anexa I 

Anexa II 



 

 

 

8. Câteva aspecte des întâlnite în documentele Curții de Conturi: 

- se scrie „euro” și nu EUR sau €; 

- se scrie „500 kg” sau „500 de kilograme” și nu „500 de kg”; 

 - se scrie „500 de milioane de euro”, dar „500,02 milioane de euro”.  

 - în schimb, numeralele de la 1 la 19 și cele în a căror structură intră acestea (101, 

2001) se atașează direct substantivului, fără ajutorul prepoziției „de”: se scrie „3 milioane 

de euro”, dar „30 de milioane de euro”, „512 milioane de euro”, dar „647 de milioane de 

euro”. 

9. Precizări privind subdiviziunile actelor normative: 

• considerentul este „al” unui regulament etc., și nu „din”; 

• articolul este „din” regulamentul X; 

• alineatul este „al” articolului, și nu „din” articolul. Această regulă este 

valabilă pentru toate subdiviziunile articolului. 

10. Raportul costuri-beneficii (traducerea uzuală pentru ”value for money”) – vom utiliza 
cratima și nu bara oblică. 



 

 

11. Semnele de punctuație în cazul citatelor: 2 cazuri posibile 

 Norma: se pune punct în interiorul ghilimelelor dacă avem de-a face cu o frază 
completă precedată de două puncte. 

Exemplu:   Articolul 31.....prevede următoarele: „Comisia evaluează sumele care 
vor fi excluse pe baza gravitații abaterii constatate. Comisia … Comunității.” 

 Norma: se pune punct în exteriorul ghilimelelor dacă fraza citată nu este 
precedată de două puncte sau dacă în interiorul ghilimelelor nu se află o frază 
completă. În acest caz deci, când citatul constituie continuarea propoziției de 
început, punctul final se pune după ghilimelele de închidere (punctuația 
respectă logica frazei). 

Exemplu: În cauza respectivă, Curtea declară că „existența unei poziții dominante […] 
este foarte probabilă”. 

12. Scară numerică (https://dexonline.ro/articol/Scara_numeric%C4%83) 

Termen  Formulare exactă 
Valoare 
dedusă  

milion  o mie de mii  106  

miliard  o mie de milioane;  109  

bilion  o mie de miliarde sau (în 
unele țări) un miliard  1012  

trilion  un miliard de miliarde  1018  

cvadrilion  o mie de trilioane  1021  

catralion  (familiar) un milion de 
trilioane  1024  

cvintilion  o mie de cvadrilioane  1024  

sextilion  zece la puterea douăzeci  1020  

13. Use of "we" and "us" in special reports/annual reports 

http://dexonline.ro/definitie/milion
http://dexonline.ro/definitie/miliard
http://dexonline.ro/definitie/bilion
http://dexonline.ro/definitie/trilion
http://dexonline.ro/definitie/cvadrilion
http://dexonline.ro/definitie/catralion
http://dexonline.ro/definitie/cvintilion
http://dexonline.ro/definitie/sextilion


 

 

Vom traduce întotdeauna cu "Curtea", în toate documentele, indiferent de ceea ce este 
folosit în EN ("we" sau "the Court"). 

14. Nu folosim acronime de tipul „CCE” sau „ECA”, ci „Curtea” sau „Curtea de Conturi 

Europeană”. 

15. Vă rugăm să inserați spații insecabile după cifre, (de exemplu, 28ode state membre). 

16. Nu este obligatorie utilizarea tuturor acronimelor folosite în versiunea din limba engleză, 

mai ales atunci când unele dintre acestea nu au sens pentru cititorul român sau nu sunt 

acronime utilizate în mod uzual în limba română. O utilizare abuzivă a acronimelor face 

textul dificil de parcurs. În cazul în care nu ați utilizat un acronim în cuprinsul raportului, nu 

furnizați nici o traducere pentru acel acronim în Lista acronimelor, ci doar inserați un spațiu 

în segmentul țintă, pentru a evita preluarea segmentului-sursă la „Save target as”. 

17. Hyperlinkuri: 

- Atunci când există hyperlinkuri în fișierul sursă, acestea trebuie transferate în 

fișierul țintă. 

- În cazul în care este vorba de linkuri către documente ale Curții de Conturi 

Europene sau către orice alt tip de conținut publicat pe site-ul web al Curții, aceste linkuri 

trebuie să fie localizate. 

 - În cazul în care este vorba de linkuri externe către documente disponibile în limba-

țintă în domeniul europa.eu (deci linkuri care pot fi localizate cu ușurință prin modificarea 

codului limbii), aceste linkuri ar trebui să fie localizate (de exemplu, linkuri către legislația 

UE, comunicările Comisiei etc.). Traducătorul are totuși responsabilitatea de a verifica dacă 

linkul funcționează, după modificarea codului limbii. 



 

 

 - În cazul în care este vorba de linkuri complet externe (care nu au legătură cu Curtea 

sau cu domeniul europa.eu), linkurile nu se localizează, ci se copie ca atare din segmentul-

sursă. 



 

 

17. Pentru orice problemă de ordin ortografic sau morfologic (în cazul documentelor Curții 

de Conturi, o problemă recurentă o constituie scrierea cu majuscule), se recomandă 

consultarea Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM), 

precum și secțiunea 10.2 „Majuscule – minuscule” din Ghidul de redactare 

interinstituțional menționat mai sus. Printre aspectele cele mai recurente în documentele 

Curții sunt următoarele:  

- pentru denumirile de instituții sau de organizații, se scriu cu inițială majusculă toate 
cuvintele (cu excepția cuvintelor ajutătoare): Organizația Mondială a Comerțului, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor etc. 

- pentru titlurile documentelor de orice fel și ale publicațiilor, ale strategiilor, ale 
programelor și ale fondurilor, se scrie cu inițială majusculă doar primul cuvânt: Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Strategia 
europeană în domeniul drogurilor, Programul național de reformă 2001-2010, Fondul de 
coeziune etc. 

- pentru denumirile organelor/organismelor de conducere și ale compartimentelor din 
cadrul unor organizații, se scrie cu inițială majusculă doar primul cuvânt: Corpul de audit 
intern (din Ministerul Afacerilor Externe), Comitetul executiv al BCE, Serviciu de resurse 
umane etc. 

- denumirile de funcții se scriu cu minuscule: președintele Băncii Centrale Europene, 
secretarul general al Curții de Conturi Europene etc. 



 

 

18. Formele de feminin al denumirilor de funcții: pentru anumite denumiri de 
funcții/profesii în cazul cărora formele de feminin sunt destul de uzuale în limba română, se 
va utiliza forma de feminin în cazul în care persoana la care se referă denumire de funcție 
este o femeie. În cazul documentelor Curții de Conturi, aceste denumiri de funcții se vor 
întâlni destul de frecvent într-o ultimă secțiune a rapoartelor speciale, intitulată „Audit 
Team” (Echipa de audit). 

Pentru următoarele denumiri de funcții, se vor utiliza, după caz, forme de feminin:  
președinte/președintă; membru/membră; director/directoare; coordonator/coordonatoare 
(pentru „head of task”); șef de cabinet/șefă de cabinet (pentru „head of private office”); 
auditor/auditoare; asistent/asistentă; secretar/secretară; deputat/deputată 

Pentru următoarele denumiri de funcții, se vor utiliza doar formele de masculin: atașat în 
cadrul cabinetului (pentru „private office attaché”), manager, manager principal (pentru 
„principal manager”), decan (pentru „dean”), ministru. 

19. Pentru orice problemă de ordin lingvistic, se recomandă consultarea Dicționarului 
explicativ al limbii române (DEX). 

20. Chiar dacă sub-titlurile („headings”) din cadrul rapoartelor sunt formulate sub formă de 
propoziții cu subiect și predicat, nu se va pune punct după aceste titluri. De exemplu: 
„Supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale era incompletă, în pofida cerințelor 
juridice ale UE”. 

21. După semnul de punctuație „:” (două puncte), se utilizează minusculă, dacă cuvântul 
care urmează nu trebuie scris obligatoriu cu majusculă. De exemplu: ”Sursa: analiza Curții de 
Conturi Europene.”, dar „Sursa: Curtea de Conturi Europeană”. 

22. Pentru trimiterile la figuri, tabele, anexe etc., vă rugăm să folosiți scrierea cu minusculă: 
„a se vedea figura 2”, prezentată în anexa III”. 

23. În textele oficiale nu este recomandată, în general, elidarea vocalei „î” în construcții de 
tipul „să își”, „să îl”, „să îi” sau a vocalei „ă” în construcții de tipul „să o” etc. Formele care se 



 

 

scriu totuși cu cratimă sunt infinitivul și gerunziul: „a-și respecta angajamentele”, 
„respectându-și angajamentele”. [http://publications.europa.eu/code/ro/ro-4100110.htm] 

24. Perioadele și intervalele se indică cu cratimă și fără spații, astfel: „perioada 2014-2020”. 
Același lucru este valabil pentru: „a se vedea punctele 20-45” (pentru „see paragraphs 20 to 
25”). 

25. Numerele de la zero la nouă se scriu de regulă desfășurat (utilizând numeralele): 
”cinci beneficiari”. Numerele mai mari de 9 se scriu cu cifre.  

Cu toate acestea, dacă în aceeași propoziție sau în același paragraf, se prezintă mai multe 
elemente numerice, dintre care unele scrise cu cifre, scopul principal este să se asigure 
consecvența, pentru a face textul mai ușor de urmărit. În acest caz, toate numerele se vor 
scria cu cifre.  

De exemplu: „din cele 24 de state membre ale UE care au răspuns, 16 au precizat că 
dețineau un plan național de acțiune, 5 au indicat că dețineau elemente ale unui astfel de 
plan, iar 3 au arătat că nu dețineau un asemenea plan”. 

 

 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim mult succes!  


