
 curtea 86 

curtea (F.) federală administrativă Bun-

desverwaltungsgericht (N.) 

curtea (F.) federală de conturi Bundes-

rechnungshof (M.) 

curtea (F.) papală Kurie (F.) 

Curtea (F.) Supremă (între anii 1879-

1945) a celui de-al doilea Imperiu 

German Reichsgericht (N.) 

curtea (F.) supremă a landului Ober-

landesgericht (N.) 

Curtea (F.) Supremă de Justiţie (în 

Statele Unite ale Americii) Oberster 

Gerichtshof (M.) (Oberster Gerichtshof in 

den Vereinigten Staaten von Amerika) 

curtea (F.) supremă Höchstgericht (N.) 

Curtea Supremă de Justiţie (F.) a 

Bavariei Bayerisches Oberstes Landes-

gericht (N.) 

curtoazie (F.) Kurtoisie (F.) 

curvă (F.) Dirne (F.), Hure (F.) 

custodie (F.) administrativă Verwal-

tungstreuhand (F.) 

cutumă (F.) Gewohnheit (F.) 

cutumiar gewohnheitsmäßig 

cuvânt (N.) de onoare Ehrenwort (N.) 

cuvânt (N.) Wort (N.) 

cuvântare (F.) de debut în parlament 

Jungfernrede (F.) 

cuxă (F.) Kux (M.) 

cvasi- (particulă gramaticală) quasi (Partik.) 

cvasi-contract (N.) Quasikontrakt (M.) 

cvasi-contractual quasivertraglich 

cvasi-delict (N.) Quasidelikt (N.) 

cvasi-impozit (N.) Quasisteuer (F.) 

cvasi-jurisdicţie (F.) în cauză Quasi-

sachgerichtsbarkeit (F.) 

cvasi-negatoriu (Adj.) quasinegatorisch 

cvorum (N.) Quorum (N.) 

 

 

D 
 

 

da (V.) (a-şi) asentimentul einwilligen 

da (V.) (a-şi) demisia abdanken, kündigen, 

zurücktreten 

da (V.) (a-şi) părerea beurteilen 

da (V.) (a-şi) seama de einsehen 

da (V.) arătătoarele ceasului înapoi 

nachstellen 

da (V.) atenţie achten, beachten 

da (V.) chezăşie pentru ceva gewährleisten 

da (V.) citire verlesen (V.) 

da (V.) cu chirie vermieten 

da (V.) cu împrumut (bani) darleihen 

da (V.) cu împrumut ausleihen, leihen, 

verleihen 

da (V.) cuiva o sarcină beauftragen 

da (V.) cuiva posibilitatea de a între-

prinde ceva befähigen 

da (V.) cuiva un mandat beauftragen 

da (V.) de lucru (cuiva) anstellen, beschäf-

tigen (V.) 

da (V.) de urmă aufspüren 

da (V.) directive einweisen 

da (V.) dispoziţii verordnen 

da (V.) dovadă de zeugen 

da (V.) dreptul berechtigen 

da (V.) drumul entlassen (V.) 

da (V.) geben, gewähren 

da (V.) impuls anregen 

da (V.) în gaj verpfänden, versetzen 

da (V.) în judecată anklagen, einklagen, 

klagen, verklagen 

da (V.) în păstrare hinterlegen 

da (V.) în primire (de ex. pe un răufă-

cător justiţiei) überantworten 

da (V.) în urmărire (pe un răufăcător) 

fahnden 

da (V.) în vileag verraten 

da (V.) înapoi zurückgeben 

da (V.) întâlnire cuiva verabreden 

da (V.) jos de la putere umstürzen 

da (V.) la o parte beseitigen 

da (V.) lecţii unterrichten 

da (V.) mită bestechen, schmieren 

da (V.) naştere verursachen, zeugen 

da (V.) o înfăţişare gestalten 

da (V.) o licenţă lizensieren 

da (V.) ordin befehlen, ordern 

da (V.) pe faţă aufdecken 

da (V.) procură bevollmächtigen 

da (V.) soldă besolden 

da (V.) şpagă bestechen, schmieren 

da (V.) şperţ bestechen, schmieren 

da (V.) un alt înţeles umdeuten 

da (V.) urmare (de ex. unei cereri) 

stattgeben 

da (V.) voie erlauben 

da (V.) zestre ausstatten 



 87 datorie 

damnum (N.) (lat.) (daună) damnum (N.) 

(lat.) (Schaden) 

damnum (N.) (lat.) (pagubă) damnum 

(N.) (lat.) (Schaden) 

dar (N.) Gabe (F.), Geschenk (N.), Schen-

kung (F.) 

dara (F.) Tara (F.) 

dare (F.) bisericească Kirchensteuer (F.) 

dare (F.) cu chirie Vermietung (F.) 

dare (F.) cu împrumut Verleihung (F.) 

dare (F.) de mită sau promisiune de 

cadouri sau ofertă de dare de mită ca 

fapte penale în sine (fără necesitatea de a 

dovedi dacă funcţionarul implicat a 

prestat un contraserviciu sau nu) 

Vorteilsgewährung (F.) 

dare (F.) de seamă anuală Jahresbericht (M.) 

dare (F.) de seamă asupra afacerilor 

Geschäftsbericht (M.) 

dare (F.) de seamă Bericht (M.), 

Rechenschaftslegung (F.) 

dare (F.) în judecată într-o cauză privi-

toare la moştenire Erbschaftsklage (F.) 

dare (F.) în judecată Klage (F.) 

dascăl (M.) Lehrer (M.) 

dată (F.) (calendaristică) Datum (N.) 

dată (F.) a livrării Lieferzeit (F.) 

dată (F.) a procesului Termin (M.) 

dată (F.) de scadenţă Stichtag (M.) 

dată (F.) fixată (pentru îndeplinirea unei 

anumite obligaţii) Stichtag (M.) 

dată (F.) personală Personalie (F.) 

date (F.Pl.) Daten (N.Pl.) 

date (F.Pl.) informatizate Datenbank (F.) 

datină (F.) Brauch (M.), Herkommen (N.), 

Sitte (F.) 

dator schuldig 

datora (V.) schulden 

datorie (F.) (de ex. a părinţilor de a-şi 

întreţine copiii) Pflicht (F.) 

datorie (F.) (funciară) care se achită eşa-

lonat în formă de rentă Rentenschuld (F.) 

datorie (F.) a funcţionarului public Amts-

pflicht (F.) 

datorie (F.) a statului federal Bundes-

schuld (F.) 

datorie (F.) a statului Staatsschuld (F.) 

datorie (F.) a unei societăţi Gesell-

schaftsschuld (F.) 

datorie (F.) bănească Geldschuld (F.) 

datorie (F.) care constă în achitarea 

dobânzilor Zinsschuld (F.) 

datorie (F.) care grevează masa 

falimentară Masseschuld (F.) 

datorie (F.) care urmează să fie încasată 

la domiciliul debitorului Holschuld (F.) 

datorie (F.) constând din bunuri nein-

dividualizate ale unei specii (de ex. zece 

kilograme de cartofi) Genusschuld (F.) 

datorie (F.) de a informa Auskunftspflicht 

(F.) 

datorie (F.) de a supraveghea (pe minori) 

Aufsichtspflicht (F.) 

datorie (F.) Debet (N.), Schuld (F.), 

Verbindlichkeit (F.) 

datorie (F.) fiscală a contribuabilului 

Steuerschuld (F.) 

datorie (F.) la alegere (de ex. din două 

datorii este suficientă achitarea uneia) 

Wahlschuld (F.) 

datorie (F.) la care debitorul se obligă să 

procure pentru creditorul său anumite 

bunuri Beschaffungsschuld (F.) 

datorie (F.) neacoperită Aktivschuld (F.) 

datorie (F.) parţială Teilschuld (F.) 

datorie (F.) pe care debitorul o achită la 

locuinţa creditorului (de ex. livrarea de 

lemne de foc) Bringschuld (F.) 

datorie (F.) pecuniară Geldschuld (F.) 

datorie (F.) principală (în sens etic) 

Hauptpflicht (F.) 

datorie (F.) publică Staatsschuld (F.) 

datorie (F.) referitoare la un obiect de 

neînlocuit (de ex. o pictură de Grigo-

rescu) Speziesschuld (F.) 

datorie (F.) referitoare la un obiect de 

neînlocuit (de ex. un anumit obiect unic 

de artizanat) Stückschuld (F.) 

datorie (F.) restantă Restschuld (F.) 

datorie (F.) rezultată din grevarea unui 

teren Grundschuld (F.) 

datorie (F.) socială Gesellschaftsschuld (F.) 

datorie (F.) solidară neautentică unechte 

Gesamtschuld (F.) 

datorie (F.) solidară numai în aparenţă 

(de ex. şi incendiatorul şi societatea de 

asigurare contra incendiilor sunt datori 

victimelor incendiului) unechte Gesamt-

schuld (F.) 

datorie (F.) totală Gesamtschuld (F.) 
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datorii (F.Pl.) Passiva (N.Pl.) 

datornic (M.) Debitor (M.), Schuldner (M.) 

datornic (M.) la mai mulţi creditori, aflat 

în stare de faliment Gemeinschuldner (M.) 

datornic (M.) solidar Gesamtschuldner (M.) 

datornic (M.) terţ Drittschuldner (M.) 

datornică (F.) Debitorin (F.), Schuldnerin (F.) 

datornică (F.) la mai mulţi creditori, af-

lată în stare de faliment Gemeinschuld-

nerin (F.) 

datornică (F.) solidară Gesamtschuldnerin 

(F.) 

datornică (F.) terţă Drittschuldnerin (F.) 

daună (F.) adusă averii Vermögens-

schaden (N.) 

daună (F.) adusă direct obiectului unei 

infracţiuni unmittelbarer Schaden (M.) 

daună (F.) adusă persoanei fizice Per-

sonenschaden (M.) 

daună (F.) asupra mediului Umwelt-

schaden (M.) 

daună (F.) ca urmare a încrederii 

înşelate Vertrauensschaden (N.) 

daună (F.) care este consecinţa comiterii 

unei infracţiuni Folgeschaden (M.) 

daună (F.) care nu este de natură 

materială Nichtvermögensschaden (M.) 

daună (F.) ecologică Umweltschaden (M.) 

daună (F.) generală (în dreptul anglo-

american) allgemeiner Schaden (N.) 

(allgemeiner Schaden im angloamerika-

nischen Recht) 

daună (F.) indirectă mittelbarer Schaden 

(M.) 

daună (F.) materială materieller Schaden (M.) 

daună (F.) morală immaterieller Schaden 

(M.), Nichtvermögensschaden (M.) 

daună (F.) produsă mediului Umwelt-

schaden (M.) 

daună (F.) produsă unui terţ Drittschaden 

(M.) 

daună (F.) provocată unui bun material 

Sachbeschädigung (F.) 

daună (F.) rezultată în urma neîn-

deplinirii premiselor contractului Nicht-

erfüllungsschaden (M.) 

daună (F.) Schaden (M.), Verlust (M.) 

daune-interese (F.Pl. respectiv N.Pl.) 

pentru dureri fizice sau/şi morale 

Schmerzensgeld (N.) 

daune-interese (F.Pl. respectiv N.Pl.) 

Schadensersatz (M.) 

dărâmături (F.Pl.) Schutt (M.) 

dărăpăna (V.) (a se) verfallen (V.) 

dărăpănat (Adj.) baufällig 

dărui (V.) (a se) hingeben 

dărui (V.) (de ex. cuiva afecţiunea sa) 

zuwenden 

dărui (V.) schenken, spenden, verschenken 

dăruire (F.) prin înmânare Handschen-

kung (F.) 

dăruire (F.) Schenkung (F.), Zuwendung (F.) 

dăuna (V.) schaden, schädigen 

dăunare (F.) socială Sozialschädlichkeit (F.) 

dăunătoare (F.) Schädigerin (F.) 

dăunător (Adj.) negativ, schädlich 

dăunător (Adj.) social sozialschädlich 

dăunător (M.) Schädiger (M.) 

de aceeaşi origine ebenbürtig 

de aceeaşi părere einig 

de aceeaşi valoare gleichwertig 

de acelaşi fel gleichartig 

de acelaşi rang gleichrangig 

de acord einig, einverstanden 

de acum înainte künftig, zukünftig 

de adulter ehebrecherisch 

de afaceri geschäftlich 

de apartenenţă federală bundeseigen 

de apărare defensiv 

de bună-credinţă gutgläubig, redlich 

de bună-cuviinţă sittlich 

de bunăvoie freiwillig 

de calitate inferioară billig 

de casă häuslich 

de cele mai multe ori meiste 

de comerţ geschäftlich 

de comun acord einvernehmlich, konsensual 

de construţie baulich 

de consumat verbrauchbar 

de crezut glaubhaft 

de cuius (lat.) (testator) Erblasser (M.) 

de două ori doppelt 

de drept juridisch, juristisch, rechtlich 

de drept procedural verfahrensrechtlich 

de durată dauernd 

de economie ökonomisch 

de exemplu beispielsweise 

de facto (lat.) (de fapt) de facto (lat.) 

(tatsächlich) 

de fapt faktisch, tatsächlich 
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de faţă anwesend, vorliegend 

de folos nützlich 

de interes comun gemeinnützig 

de istorie geschichtlich 

de iure (lat.) (de drept) de iure (lat.) 

(rechtlich) 

de încasat ausstehend 

de încredere zuverlässig 

de jos untere 

de judecată gerichtlich 

de lege ferenda (lat.) (conform legii care 

va fi dată în viitor) de lege ferenda (lat.) 

(nach zu erlassendem Gesetz) 

de lege lata (lat.) (conform legii actuale în 

vigoare) de lege lata (lat.) (nach geltendem 

Recht) 

de mai devreme frühere 

de mai înainte frühere, vorangegangen 

de mai mică valoare mindere 

de medicină medizinisch 

de moştenit erblich 

de nădejde zuverlässig 

de necontestat unwiderlegbar 

de necontrazis unwiderleglich 

de nefolosit unanwendbar 

de neînlăturat unabwendbar 

de neînlocuit (despre un obiect) unver-

tretbar 

de neschimbat unabdingbar 

de netransferat (de la un loc de muncă la 

altul) unversetzbar 

de nevândut unveräußerlich 

de obicei gewöhnlich 

de opoziţie oppositionell 

de origine originär 

de peste mare überseeisch 

de peste ocean überseeisch 

de plată zahlbar 

de plătit fällig, zahlbar 

de poliţie polizeilich 

de pomană umsonst 

de presupus vermutlich 

de proces prozessual 

de rea-credinţă bösgläubig, unlauter, un-

redlich 

de recuperat ausstehend 

de rigoare obligat 

de rudenie verwandtschaftlich 

de serviciu beruflich, dienstlich 

de societate gesellschaftlich 

de stat staatlich 

de sus obere 

de urgenţă dringlich 

de utilitate publică gemeinnützig 

de vânat jagdbar 

de vânzare feil (Adj.) 

debilitate (F.) mintală Geistesschwäche (F.) 

debit (N.) activ Aktivschuld (F.) 

debit (N.) Debet (N.), Saldo (M.), Soll (N.) 

debit (N.) funciar asiguratoriu Siche-

rungsgrundschuld (F.) 

debit (N.) funciar care grevează un teren 

Grundschuld (F.) 

debit (N.) funciar de care beneficiază 

însuşi proprietarul terenului Eigentümer-

grundschuld (F.) 

debit (N.) funciar înscris în cartea fun-

ciară pe numele proprietarului terenului 

respectiv Eigentümergrundschuld (F.) 

debit (N.) funciar pentru garantarea unei 

creanţe Sicherungsgrundschuld (F.) 

debit (N.) solidar al mai multor debitori 

Gesamtschuld (F.) 

debita (V.) din cont abbuchen 

debitare (F.) Abbuchung (F.) 

debite (N.Pl.) Passiva (N.Pl.) 

debitoare (F.) (de bani luaţi pe credit) 

Kreditnehmerin (F.) 

debitoare (F.) (pentru o poliţă sau un 

cec) Bezogene (F.) 

debitoare (F.) a unei poliţe Trassatin (F.) 

debitoare (F.) a unui alt debitor Dritt-

schuldnerin (F.) 

debitoare (F.) Debitorin (F.), Schuldnerin 

(F.), Verpflichtete (F.) 

debitoare (F.) împotriva căreia se aplică 

procedura de executare silită Voll-

streckungsschuldnerin (F.) 

debitoare (F.) menţionată pe o hârtie de 

valoare Bezogene (F.) 

debitoare (F.) numai pentru o parte din 

prestaţia totală datorată de mai mulţi 

debitori Teilschuldnerin (F.) 

debitoare (F.) parţială Teilschuldnerin (F.) 

debitoare (F.) solidară Gesamtschuldnerin 

(F.) 

debitoare (F.) supusă executării silite 

Vollstreckungsschuldnerin (F.) 

debitoare (F.) terţă Drittschuldnerin (F.) 

debitor (M.) (de bani luaţi pe credit) 

Kreditnehmer (M.) 


