
 Regulamentul Concursului de Traduceri “Corneliu 
M. Popescu” Ediţia a IX-a, Vaslui, 28 mai 2011  

Pe data de 28 mai 2011, începând cu ora 9 a.m., se va 
desfăşura, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din 

Vaslui, Concursul de Traduceri „Corneliu M. Popescu”, ediţia a IX-a.  

Ediţia 2011 este înscrisã în Calendarul Concursurilor Interjudetene/Regionale 
al Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului pentru anul 2011 
- Concursul de Traduceri "Corneliu M. Popescu" se aflã inclus, la rubrica 
"Concursuri scolare interdisciplinare", la nr. 4.  

Organizatorii Editiei 2011 sînt MECTS/Inspectoratul Scolar Judeţean Vaslui, 
Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, ARPF – Asociaţia Românã a 
Profesorilor de Limba Francezã şi Asociaţia Culturalã Europea.  

Ediţia 2011 se va desfăşura pe trei secţiuni: limba francezã, limba englezã şi 
limba spaniolă. La fiecare secţiune, există următoarele categorii: juniori 1 – 
clasele a V-a şi a VI-a, juniori 2 – clasele a VII-a şi a VIII-a, juniori 3 – clasele a 
IX-a şi a X-a şi seniori – clasele a XI-a şi a XII-a. Subiectele vor consta în 
traduceri literare, din română în limba străinăşi vice-versa, cu nivel sporit de 
dificultate. Concursul va consta într-o probă scrisă, cu durata de o orăşi 
jumătate.  

La limba francezã, se va organiza şi versiunea online, la adresa http://lang-
platform.eu/campuce . Fiecărui participant i se va atribui un nume de 
utilizator şi o parolă, care vor fi comunicate pe adresa de e-mail indicată în 
formularul de înscriere. Concursul va consta într-o serie de itemi obiectivi şi 
semi-obiectivi (adevărat/fals, răspuns unic-răspuns multiplu, completare de 
spaţii), centraţi pe traducerea din limba română în limba franceză. Proba va 
avea o durată de 60 de minute şi va începe la ora 12, pe 28 mai 2011, iar 
concurentii vor primi automat nota, după terminarea testului.  

Inscrierea la concurs se face DOAR online, la una din adresele: 
http://translationscontest.blogspot.com (site-ul manifestãrii), 
http://lmkvs.ro (site-ul Liceului Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui) sau 
http://arpfvs.blogspot.com (site-ul filialei Vaslui a ARPF).  
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Completarea formularului de înscriere se face conjunct, 
de elevi şi de profesorul coordonator. Deoarece fiecare 
elev primeşte diploma de participare, emisă pe baza 
acestei înscrieri şi certificată de ISJ Vaslui, INSISTĂM ca 

procesul de completare să se facă cu MAXIMĂ RESPONSABILITATE! De 
asemenea, organizatorii îi roagă pe profesorii îndrumători să îi selecţioneze, 
în vederea participării, doar pe elevii cu reale calităţi la limbile străine, 
avînd în vedere şi faptul că subiectele ediţiei 2011 vor avea un grad mai mare 
de dificultate. Pe site-ul concursului http://translationscontest.blogspot.com 
a fost publicat şi un Compediu de subiecte date la ediţiile precedente ale 
Concursului, pentru a putea exersa şi a vă familiariza cu spiritul competiţiei.  

Festivitatea de premiere se va organiza în ziua concursului, pe 28 mai 2011, 
în jurul orei 16:00. Ii rugăm pe participanţi să fie prezenţi, în acest scop, în 
Amfiteatrul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu”. Premiile acordate vor 
consta în cărţi de valoare şi, în cazul identificării unor surse de finanţare, în 
bani.  

Participanţii din alte judeţe sînt rugaţi să ia cît mai repede legătura cu 
organizatorii, în vederea rezervării unor camere la Hotelul Direcţiei pentru 
Tineret Vaslui (preţ informativ: 35 lei/persoană/zi) sau la Hostelul Liceului 
“Stefan Procopiu”. Persoana de contact este prof Alexandru Mîţă, managerul 
concursului – telefon 0745263446, e-mail: alexandrumita@gmail.com  

aprilie 2011  

Managerul concursului: prof Alexandru Mîţă  

Managerii secţiunilor:  

limba engleză: prof Mihaela Claudia Liteanu 
limba spaniolă: prof Gabriela Tofan limba 
franceză & online: prof Alexandru Mîţă  
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