
TraducătoriiTraducătorii suntsunt luptătoriluptători cutezătoricutezători care care atacăatacă

TurnulTurnul Babel. Babel. 

(Albert Camus)(Albert Camus)

FLLSFLLS UCDCUCDC PROGRAM MASTER TCCIPROGRAM MASTER TCCI

Limba sursă: franceză, germană, italianăLimba sursă: franceză, germană, italiană

Limba ţintă: românăLimba ţintă: română

Participanţi: masteranzi şi studenţi Participanţi: masteranzi şi studenţi 

DesfDesfăşurare: ăşurare: 

-- până la 25.03.2017 înscrieri la adresa:până la 25.03.2017 înscrieri la adresa: germana_1@yahoo.comgermana_1@yahoo.com

-- 28.03.2017 transmiterea textelor spre traducere28.03.2017 transmiterea textelor spre traducere

-- până la 22.04.2017 etapa la distanţăpână la 22.04.2017 etapa la distanţă
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-- 07.05.2017 rezultatele primei etape07.05.2017 rezultatele primei etape

-- 17.05.2017 etapa cu prezenţă17.05.2017 etapa cu prezenţă şi rezultatele finaleşi rezultatele finale
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CONCURS DE TRADUCERI 
 

 
Traducătorii sunt luptători cutezători care atacă Turnul Babel.  

(Albert Camus) 
 

Pornind de la acest enunţ vă lansăm invitaţia la un concurs de traduceri din limbile 
franceză / germană / italiană (limba sursă) în limba română (limba ţintă).  
 
Metodologia de concurs: 

� Concursul se adresează masteranzilor şi studenţilor care sunt interesaţi de domeniul 
traducerii. 

� Inscrierile se pot face prin completarea formularului pe care îl veţi găsi pe facebook. 
� Formularul se expediază până la data de 25.03.2017, ora 16, la adresa 

germana_1@yahoo.com  . 
� Concursul are două etape: 

1. Etapa „la distanţă” constă în traducerea unui text de 3 pagini dintr-o operă 
literară (roman, nuvelă, povestire) de secol XX, care nu a mai fost tradusă 
editorial până acum. Textele vor fi alese de juriu şi transmise concurenţilor 
în data de 28.03.2017, ora 12. Traducerile vor fi trimise la adresa 
germana_1@yahoo.com până la data 23.04.2017, ora 16. Rezultatele vor fi 
comunicate în data de 07.05.2017. 

2. Etapa „cu prezenţă” se va desfăşura în facultate şi vor participa, în funcţie 
de punctajul obţinut, primii patru clasaţi de la cele trei limbi. Data de 
desfaşurare este 17.05.2017. Ora şi sala se vor anunţa cu două zile înainte de 
probă. În această etapă se va traduce un text de presă de jumătate de pagină. 
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: 
Preşedintele comitetului: conf. univ. dr. Florentina Alexandru 
 
Membri: 
Conf. univ. dr. Gabriela Iliuţă 
Asist. univ. drd. Răzvan Staicu 
Masterandă: Miruna Vâju 
Studentă: Irina Mocanu 
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