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Premiazione

FESTLETTURA este pe scurt singurul
festival-concurs dedicat traducătorilor tineri la
nivel naţional, în România. Este conceput
actualmente în două secţiuni: Licee şi Universităţi.
Nivelul de exigenţă al festivalului, dedicat
traducerilor din limba şi literatura italiană, este
unul maxim, având în vedere expertiza profesională
cea mai înaltă a juriului şi criteriile complexe de
evaluare a participanţilor. Participă elevii şi
studenţii cei mai buni din cele mai valoroase
instituţii de învăţământ din ţară: anul trecut, de
exemplu, pentru secţiunea universitară, au
participat studenţi de la Universitatea din
Bucureşti, Universitatea Creştină Dimitrie
Cantemir din Bucureşti, Universitatea Babes-
Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din
Timişoara, Universitatea din Craiova, iar în anul
2015, li s-au adăugat participanţi de la
Universitatea din Constanţa ori Universitatea din
Iaşi, alături de cei de la Universitatea din Bucureşti,
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
din Bucureşti, Universitatea din Craiova.



Festlettura

Concorso I giovani 

leggono l’Italia -

Premiazione

Lăsând “cuvântul” celor ce şi-au
câştigat acest drept tocmai prin
stăpânirea “cuvântului”, vă invit, prin
testimonialul ce urmează, să o
cunoaştem mai bine pe “premianta”
noastră, Ana-Maria (Merticaru)
Ioniţă (anul II, secţia Franceză-Italiană,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
a Universităţii Creştine Dimitrie
Cantemir), precizând doar că la prima
ediţie a Festlettura pentru universităţi,
2014, dintre cei cinci finalişti, a fost
singura reprezentantă a unei facultăţi
dintr-o universitate privată, iar în anul
2015, a fost singura reprezentantă a unei
facultăţi dintr-o universitate din
Bucureşti.

Lect. drd. Răzvan Staicu



Testimonial

Ana-Maria (Merticaru) Ioniţă

anul II, secţia Franceză-Italiană, 

Facultatea de Limbi şi Literaturi 

Străine a Universităţii Creştine 

Dimitrie Cantemir



”Organizat de un grup de profesori
universtari din cadrul Facultăţii de Limbi
şi Literaturi Străine din cadrul
Universităţii din Bucureşti (UB) şi
lectori italieni de la cele două licee
bilingve cu profil italian din Bucureşti,
adică Asociaţia «Amici della lettura», în
colaborare cu Istituto Italiano di Cultura
- Bucarest şi sub patronajul Ambasadei
Italiei la Bucureşti, «Festlettura» este un
festival-concurs adresat tinerilor
studenţi şi elevi români. Festivalul-
concurs urmăreşte, pe de o parte,
cultivarea interesului acestor tineri
pentru lectură, în special literară italiană,
iar pe de altă parte, dezvoltarea judecăţii
critice şi a capacităţii participanţilor de a
se exprima în limba italiană. Proiectul,
iniţiat în 2012, s-a adresat la început
doar elevilor de liceu, pentru ca, din
2014, să aibă şi o secţiune destinată
studenţilor. În ceea ce mă priveşte,
alături de Universitatea Dimitrie
Cantemir, pe care o reprezint, am putea
rezuma astfel: două ediţii, două
participări, două succese.



”Anul trecut, 2014, am participat la
concurs dintr-o întâmplare, fără prea
multe speranţe la vreun premiu, dar din
dorinţa de a-mi încerca forţele în
traducerea literară, care presupune un
nivel aparte, superior al specializării în
cunoaşterea şi utilizarea unei limbi
străine. Am avut de citit o carte, de ales
patru pagini pentru a fi traduse şi de
explicat într-un eseu de trei pagini
motivaţia alegerii acelui pasaj în vederea
traducerii. Atunci, fost o carte despre
experienţele unei femei-soldat în
războiul din Afganistan, cu o poveste de
dragoste pe fundal. Eseul meu a reuşit să
impresioneze juriul, primind felicitări din
partea preşedintei comisiei de jurizare,
şi am ajuns între cei cinci finalişti, mai
bine zis «la cinquina dei finalisti», după
modelul jurizării în cel mai important
premiu literar italian, «Premio Strega», şi
în general al jurizării premiilor literare
italiene. În final, am obţinut calificativul al
doilea.









“Figura frumoasă” făcută în 2014 m-a
obligat, practic, la o nouă participare în
2015, susţinută şi încurajată de profesorii
mei de la catedra de italiană. Anul acesta
am ales o carte despre relaţia tată-fiu, un
tată faimos şi bogat dar practic inexistent în
viaţa fiilor lui. O carte interesantă, aparent
tristă, dar cu un final destul de optimist. Mi-
am trimis traducerea şi eseul pe ultima sută
de metri, din nou fără mari aşteptări. Anul
acesta sistemul de premiere a fost
modificat, s-a făcut o departajare mai clară
între locuri, iar premianţii au fost răsplătiţi
nu doar cu cărţi, aşa cum s-a întâmplat anul
trecut, ci şi cu un premii financiare. Banii ca
banii, că nu pot spune că nu sunt importanţi
în general, dar parcă mai importante în
această situaţie au fost laudele şi aprecierile
din partea membrilor juriului prezidat de o
doamnă profesoară celebră în lumea
italienisticii româneşti şi nu numai: prof. Dr.
Univ. Smaranda Elian, din cadrul catedrei de
italiană de la UB. Premierul 2 din acest an a
fost o adevărată surpriză pentru mine, dar
recunosc ca mi-a făcut mare plăcere că
munca mea şi ideile mele legate de cartea
citită au fost atât de apreciate de cei care
au citit şi au evaluat lucrările.



Nu e un concurs uşor, concurenţa
este tot mai mare, participarea pur şi
simplu s-a dublat faţă de anul trecut, dar
cu un nivel bun de italiană, pentru eseu,
şi un nivel şi mai bun de română, pentru
partea de traducere, se pot obţine
rezultate, indiferent de facultatea din
care provii şi pe care o reprezinţi. Mi-ar
plăcea ca anul viitor şi alţi colegi din
cadrul secţiei de italiană să îşi dorească
să participe la acest eveniment care
pentru mine a reprezentat o
oportunitate de verificare a nivelului de
italiană şi a capacităţii mele analitice: ar fi
fost o experienţă deosebit de benefică şi
interesantă chiar şi în lipsa premiilor
obţinute. A fost plăcut să auzi cum juriul
a salutat prezenţa pentru a doua oară a
unui reprezentant al unei facultăţi
private şi rezultatele bune obţinute de
acel reprezentant la ambele ediţii, aşa că
pentru cea de-a treia participare, în
2016, «reprezentantul» aspiră la Premiul
1, care înseamnă cărţi ale editurilor
italiene, plus o bursă de o lună în Italia”.



PREMIUL FESTIVALULUI 2014



PREMIO SELEZIONE FESTIVAL: ANA-MARIA 
MERTICARU, UNIVERSITATEA CREȘTINĂ 
„DIMITRIE CANTEMIR” - BUCUREȘTI











Ezio Peraro, directorul Institutului Italian de Cultură 
din București, prof. Smaranda Bratu Elian, prof. Oana 
Boșca-Mălin și drd. Cristina Gogianu



Premiul al II-lea - Merticaru Ana-Maria 
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” -
București







Asist. drd. 

Răzvan Staicu
 “Premiantele” noastre, “recidivista” 

Ana-Maria Ioniţă-Merticaru (acum, 
anul III, secţia Franceză-Italiană, 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 
a Universităţii Creştine Dimitrie 
Cantemir), şi “debutanta” Cristina 
Ivan (anul II, secţia Engleză-Italiană, 
FLLS a UCDC). 

 Reamintim doar că, dintre cei cinci 
finalişti, Ana-Maria Ioniţă-
Merticaru a fost singura reprezentantă 
a unei facultăţi dintr-o universitate din 
Bucureşti şi din ţară care, la anterioarele 
două ediţii ale Festlettura pentru 
universităţi (2014 şi 2015) s-a clasat 
repetat în primele trei locuri şi care la 
ultimele trei ediţii s-a clasat de fiecare 
dată în primele cinci locuri.



Testimonial

Ana-Maria Ioniţă-Merticaru 
Anul III, secţia Italiană, Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine a Universităţii Creştine 
Dimitrie Cantemir

 Participarea la concursul de lectură organizat 
anual de Institutul Italian, cu titlul ˮLettura 
giovaneˮ, a devenit, pentru mine, deja o tradiție. A 
fost al treilea an consecutiv în care am participat 
la acest eveniment literar, în calitate de studentă 
a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din 
cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, 
și am reușit, zic eu cu succes, să fac față 
concurenței reprezentate de studenții italianiști 
din cadrul Universității București și din cadrul 
celorlalte universități din țară. A fost un an care s-
a bucurat de o prezență mult mai numeroasă din 
partea studenților în raport cu anii precedenți, 
dar cu cât concurența este mai acerbă cu atât 
satisfacția obținerii unui nou premiu este mai 
mare.

 Regulile au fost aceleași, parcurgearea unui 
roman sau a unui volum de poezii la alegere din 
titurile propuse de juriu, traducerea a patru 
pagini de proză sau a cinci poezii și justificarea 
alegerii făcute, în cadrul unui eseu de trei pagini, 
scris, evident, în limba lui Dante Alighieri. Juriul a 
fost compus din profesori din cadrul 
Universităților de Limbi Străine din București și 
Cluj.



Testimonial

Ana-Maria Ioniţă-Merticaru 
Anul III, secţia Italiană, Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine a Universităţii Creştine 
Dimitrie Cantemir

 Am ales o carte de proză scurtă, scrisă în 
exclusivitate de autori de gen masculin, despre 
sentimente, despre modul în care mai suntem sau 
nu capabili să simțim aceste senzații, trăiri după 
modelul părinților și bunicilor noștri sau am 
schimbat abordarea și felul în care trăim aceste 
strări afective. O carte interesantă scrisă din 
perspectivă masculină, dar lecturată din 
perspectivă feminină. Nu întâmplător insist pe 
diferența de gen. Fragmentul ales pentru 
traducere a reprezentat o rememorare a unei 
lovituri de pedeapsă executată de Francesco 
Totti, în cadrul Mondialului de fotbal din 2006. 
Penaltiul reușit de Totti a dus Italia mai departe 
în campionatul pe care, ulterior, l-a și câștigat. Iar 
abordarea din perspectivă feminină a unui 
eveniment în general masculin m-a dus și pe 
mine în „5” –ul câștigător. Nu am câștigat 
concursul, dar am obținut prima Mențiune și 
solicitarea, în pofida faptului că sunt în an 
terminal, de a participa la concurs și anul viitor. 
Și dacă o voi face, voi merge în calitate de 
absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine din cadrul UCDC, onorată să reprezintă 
din nou secția de limbă italiană



Testimonial

Cristina-Alexandra Ivan 

Anul II, secţia Italiană, Facultatea de Limbi şi 

Literaturi Străine a Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir

Festlettura, sau Festival di lettura giovane, este concursul 
care ne oferă nouă, tinerilor traducători o altă 
perspectivă și o altă viziune, un concurs care ne 
încurajează și ne motivează atât pentru prezent cât și 
pentru viitor. Având în vedere faptul că a fost prima mea 
participare în cadrul unui asemenea proiect, trebuie să 
recunosc că emoțiile au fost foarte mari. Atenția, 
dedicația, chiar și puțin spirit critic, acestea sunt 
elementele care m-au ajutat să duc la bun sfârșit 
traducerile. Am fost și sunt puternic impresionată de 
intensitatea, acțiunea, entuziasmul și universul vieții 
literare, iar ceea ce m-a făcut curioasă au fost tocmai 
aceste texte pe care le-am tradus cu o foarte mare 
atenție pentru a păstra acelaşi sens și a reda acțiunea 
exact așa cum o reda şi autorul. Curiozitatea m-a împins 
să fac și acest pas, pentru că nu sunt multe concursurile 
la care tinerii își pot exprima propria viziune asupra unei 
lucrări, de aceea și participarea mea a fost motivată de 
un mare interes, pentru a mă încuraja pentru viitor și 
pentru a mă mobiliza pentru urmatoarele ediții ale 
acestui festival. Mi s-a părut foarte bună și rapidă metoda 
trimiterii traducerilor, având in vedere faptul că totul a 
fost online. Apreciez foarte mult implicarea profesorilor 
pentru acest proiect și răbdarea de care au dat dovadă în 
a corecta toate aceste lucrari. Acestea sunt remarci şi 
impresii ale primei mele participări la Festlettura, un 
proiect care merită să fie promovat cât mai mult, un 
proiect care pe mine m-a ajutat la perfecționarea limbii 
italiene dar și la înţelegerea mai bună a ... vietii literare!


