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Nr. 5739 din 29 aprilie 2013 
 
 
În atenţia Departamentelor de Limbi Moderne 

 
 

Centrul de cercetare şi inovare în educaţia lingvistică - CIEL,  
Departamentul de Filologie al Facultăţii de Istorie şi Filologie,  

Centrul de Relaţii Internaţionale al UAB, 
Compartimentul Protocol, Relaţii Internaţionale al Consiliului Judeţean Alba, 

Cercul studenţesc de traduceri literare şi de texte de specialitate - Traducto, 
 
 

organizează 
 

Concursul studenţesc de traduceri de texte literare şi de specialitate  
Alba Iulia, 27-28 mai 2013 

 
 

Regulament de desfăşurare: 
  
Concursul are două secţiuni distincte, candidaţii având posibilitatea de a opta pentru una sau pentru ambele 
secţiuni:  
1. Traduceri de texte literare (2 texte – ambele texte sunt obligatorii)  
2. Traduceri de texte specializate (2 texte – ambele texte sunt obligatorii)  
  
Textele de lucru sunt în limba română, de tradus în limbile engleză sau franceză, disponibile pe site-ul 
Cercului de traduceri literare şi de texte de specialitate, http://traduceri.uab.ro/, secţiunea Activităţi. 
  
Candidaţii care doresc să participe la concurs sunt invitaţi să se înscrie prin email, la care vor ataşa 
formularul de înscriere de mai jos: 
- pentru limba engleză: officeciel@uab.ro  
- pentru limba franceză: piorasfr@yahoo.fr, până la data de 21 mai 2013. 
  
Textele traduse trebuie trimise în plic sigilat la adresa: Universitatea ,,1 Decembrie 1918”, Centrul de 
Relaţii Internaţionale, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia. Telefon/fax: 0258/806042, până la data de 
21 mai 2013. (NU data poştei!) 
 
Textele vor fi tehnoredactate, şi vor include semne diacritice. 
 
În urma evaluării lucrărilor validate, se va stabili o ierarhie preliminară din primele 15 lucrări, în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obţinute. Clasamentul final se va stabili în urma probei scrise ce va avea loc în 
data de 27 mai 2013, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, între orele 09:00 – 11:00. În cadrul 
probei scrise candidaţii au posibilitatea să utilizeze dicţionare exclusiv monolingve, în format print. Orice 
aparatură electronică este strict interzisă, şi se va penaliza prin excluderea din concurs. 
 
Premierea participanţilor va avea loc în data de 28 mai 2013. 
Relaţii suplimentare: 



 
Pentru concursul de traduceri în limba engleză: 
Teodora Popescu şi Crina Herţeg.  officeciel@uab.ro  
Pentru concursul de traduceri în limba franceză: 
Valeria Pioraş, piorasfr@yahoo.fr  
 
Pentru informaţii suplimentare despre Cercul de traduceri literare şi de texte de specialitate, consultaţi site-ul 
http://traduceri.uab.ro/. 
 
 
Comitet de organizare: 
Teodora Popescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Crina Herţeg, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Valeria Pioraş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  
Irena Vasiu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Cornelia Mădăraş, Consiliul Judeţean Alba 
 
 
Comitet ştiinţific: 
Limba engleză: 
Teodora Popescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Crina Herţeg, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Cornelia Mădăraş, Consiliul Judeţean Alba 
Irena Vasiu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Rodica Pioariu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Marinela Lupşa, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Gabriel Bărbuleţ, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Alexandra Jacobsen, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Maria Mureşan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 
  
Limba franceză: 
Valeria Pioraş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  
Irena Vasiu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Cornelia Mădăraş, Consiliul Judeţean Alba 
Rodica Chira, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Coralia Telea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Adina Curta, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  
Aura Cibian, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 
 
Termene limită: 

• Înscrierea la concursul de traduceri:    6 mai 2013 
Înscrierea se va face prin email, la următoarele adrese: 
- pentru limba engleză: officeciel@uab.ro  
- pentru limba franceza: piorasfr@yahoo.fr 

• Data limită de primire a traducerilor în plic sigilat:  21 mai 2013  
(NU data poştei!)  

• Anunţarea rezultatelor:      22 mai 2013 
• Atelier de traduceri şi festivitatea de premiere:    27 - 28 mai 2013  

 
 
Programul activităţilor de atelier va fi anunţat la o dată ulterioară. 
 
 



 
Formular înscriere: 
 
Nume: ………………………………………………… 
 
Prenume: ……………………………………………… 
 
Instituţia de provenienţă: ……………………………… 
 
Adresa de corespondenţă ……………………………… 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
Adresa electronică …………………………………….. 
 
Înscriere pentru: 

- limba engleză …………………………………. 
- limba franceză ………………………………… 

 
Doresc să particip la activităţile de atelier  
din 27 - 28 mai 2013 ……………………....................... 
………………………………………………………….. 
 
Doresc cazare pentru:  
26/27 mai …………………. 
27/28 mai …………………. 


