
Pentru a elimina orice neclaritate, stimate participante şi stimaţi participanţi la prima ediţie a 
Concursului de Traduceri vă comunicăm: 
 
1) pe forumurile de master şi respectiv de licenţă şi pe site-ul facultăţii la adresa http://limbi-
straine.ucdc.ro/concursurist.php găsiţi cele trei texte în franceză, germană şi italiană pe care 
trebuie să le traduceţi in limba română (in forma unei traduceri profesionale, pentru potenţiala 
finalizare editoriala); 
2) pentru orice problemă de neinţelegere a unui fragment din text (datorată vizibilităţii la 
franceză şi italiană) ori din regulament, vă rugăm să ne contactaţi urgent pentru clarificare; 
3) nu este necesară identificarea textului de către participanţi; eventuala identificare a scrierii din 
care face parte textul de tradus NU aduce niciun element de punctare in plus a concurentului; 
4) vor fi descalificate lucrări parţial sau total similare;  
5) vor fi descalificate lucrari parţial sau total plagiate (în cazul in care ar exista surse favorabile 
plagierii, neidentificate încă de organizator);  
6) vor fi descalificate lucrări la a căror realizare s-ar dovedi că ar fi contribuit (şi) o altă 
persoana/sursă, în afara autorului declarat; 
7) dacă vi se pare ca regulamentul iniţial a fost încălcat în mod flagrant, daca observaţi orice 
abatere de la regulamentul care v-a fost adus la cunoştinţă, VĂ RUGĂM INSISTENT să 
formulati în scris astfel de observaţii, pe care să le transmiteţi prin mail, cât mai urgent, pe 
urmatoarele 3 (trei) adrese de e-mail simultan: germana_1@yahoo.com,  
razvanstaicu24@yahoo.com, gabi.iliuta@gmail.com; plângeri ulterioare trimiterii textului tradus 
spre organizatori nu vor putea fi luate in considerare; 
8) traducerea textului se va trimite de către fiecare participant, in format pdf, pana la data de 
23.04.2017, pe urmatoarele 3(trei) adrese de e-mail simultan: germana_1@yahoo.com, 
razvanstaicu24@yahoo.com, gabi.iliuta@gmail.com; 
9) urmeaza ca la data de 07.05.2017 să va fie comunicate rezultatele primei etape. Pentru etapa 
ulterioara (17.05.2017) se vor califica primele patru lucrări cu punctaje superioare, de la 
fiecare dintre cele trei limbi străine participante (italiana, germană, franceză). 
10) orice modificare sau completare a programului fazei a doua vă vor fi comunicate după 
încheierea primei faze; 
11) asteptăm (OBLIGATORIU la adresa de mail germana_1@yahoo.com), din partea 
fiecarui participant, un mail de confirmare a primirii textului de tradus; netrimiterea acestei 
confirmări de catre unul dintre participanţi ar putea determina automat descalificarea acestuia. 
 
În aşteptarea acestor confirmări, 
vă dorim mult succes! 
 


