
CONCURS DE TRADUCERI 

 

Autorii creează o literatură naţională, în timp ce traducătorii realizează o 

literatură universală. (José Saramago) 

 

Limbă literară vs. limbaj de specialitate 
 

Prin prezenta vă lansăm invitaţia la a treia ediţie a concursului de traduceri din limbile:  
engleză / franceză / germană / italiană / japoneză / spaniolă / rusă (limba sursă) în 

limba română (limba ţintă). 

 

Metodologia de concurs: 

 Concursul are douăsecţiuni: 

 traducere de text literar 

 traducere de text de specialitate (economic) 

 Concursul se adresează masteranzilor, studenţilor şi elevilor care sunt interesaţi de 

domeniul traducerii. Categoriile de vârstă sunt: 15-19 ani (liceu) şi peste 19 ani 

studenţi şi masteranzi. 

 Înscrierile se pot face prin completarea unui formular pe care îl veţi găsi pe 

http://limbi-straine.ucdc.ro/concurstraduceri.php. 

 Formularul se expediază până la data de 21.03.2020, la adresa 

concurs.traduceri@ucdc.ro. 

 Concursul are două etape: 

1. Etapa „la distanţă” constă în traducerea: 

 unui text de 6000 de caractere dintr-o operă literară (roman, nuvelă, 

povestire) de secol XXI, care nu a mai fost tradusă editorial până acum. 

Pentru limba japoneză se va folosi un text din benzi desenate / manga. 

(secţiunea de literatură) 

 unui text de 6000 de caractere dintr-o lucrare ştiinţifică din domeniul 

economic, care nu a mai fost tradusă editorial până acum. (secţiunea 

limbaje de specialitate) 

Textele vor fi alese de juriu şi transmise concurenţilor în data de 30.03.2020. 

Traducerile vor fi trimise la adresa concurs.traduceri@ucdc.ro până la data 

de 26.04.2020. Rezultatele primei etape, eliminatorii, vor fi comunicate în 

data de 11.05.2020. 

2. Etapa „cu prezenţă” se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi 

Străine de la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. La această etapă vor 

participa, în funcţie de punctajul obţinut, primii patru clasaţi de la fiecare din cele 

doua secţiuni şi de la fiecare limbă. Data de desfăşurare a acestei probe este 

20.05.2020. În această etapă se va traduce un text de presă literară de 500 de 

cuvinte, respectiv un text de presă economică de 500 de cuvinte. Durata probei 

este de 1 oră. 

 

Organizatori: 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

Programul de studii de master Traducere şi comunicare în context intercultural 

 

Comitetul de organizare: 
Preşedintelecomitetului: conf. univ.dr. Florentina Alexandru-Vana 

Membri: Conf. univ.dr. Mihaela Mateescu 

Conf. univ.dr. Onorina Botezat 

Conf. univ.dr. Carmen Duţu 
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