
                                                      
 

                       

TradLogos 

 

Concurs de traducere literară şi de specialitate 

         (limbaj economic, tehnic şi juridic)                                                                                     

Noiembrie 2022 

  

Regulament de desfășurare 

 

Concursul are două secțiuni distincte, candidații având posibilitatea de a opta pentru una sau pentru ambele 
secțiuni:  

1. Traduceri de texte literare (eng/ro, fr/ro, ro/eng, ro/fr) 

2. Traduceri de texte specializate (eng/ro, fr/ro, ro/eng, ro/fr) 

 Textele de lucru sunt în limbile engleză, franceză, română, urmând a fi traduse în limbile română, engleză, 
franceză. 

Candidații vor opta pentru traduceri literare și/sau de specialitate  pentru una sau două limbi străine (engleză 
și/sau franceză). 

Textele, regulamentul și formularul de înscriere vor fi trimise candidaților pe adresa comuna de mail a 
programelor de studii  Limbi moderne aplicate și Limbaje specializate și traducere asistată de calculator în 
data de  11 noiembrie 2022. 

Candidații care doresc să participe la concurs sunt invitați să se înscrie printr-un email, la care vor atașa 
formularul de înscriere și textele traduse, până la data de 22 noiembrie 2022, la 
adresa: logos.upit@yahoo.com  

Pentru redactarea traducerilor vă rugăm să respectați următoarele cerințe: 

1. Textele vor include semne diacritice. 

2. Traducerile să fie redactate în format TNR 12 la 1 sau maxim 1,5 rânduri. 
 

Fiecare traducere va fi însoțită de o listă bibliografică în care se vor consemna sursele lexicografice utilizate 
în realizarea traducerii (atât în format imprimat, cât şi electronic). De exemplu:  



Enache, Ștefănuță, Dictionar tehnic ilustrat roman-francez, francez-roman, Editura Tehnică, 2000. 

Cambridge dictionary, http://dictionary.cambridge.org/. 

IMPORTANT! Fiecare participant înscris va avea următoarele documente de trimis:  
documentul/documentele word sau pdf conținând traducerile, bibliografia și formularul de înscriere. 
 
 

Termene limită: 
 Lansarea Concursului:  11 noiembrie 2022 
 Data limită pentru înscriere și primire a traducerilor prin email: 22 noiembrie 2022 
 Anunţarea rezultatelor: 5 decembrie 2022 

   
 

 
 Comitet de organizare: 
 

 Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
 Conf.univ.dr. Raluca Nițu 
 Conf.univ.dr. Irina Aldea 
 Conf.univ.dr. Adina Matrozi Marin 
 Conf.univ. Ana-Maria Ionescu 
 Conf.univ.dr. Cristina Ilinca 
 Lect.univ.dr. Laura Ionică 
 Lect.univ.dr. Carmen Bîzu 

 

 


