
Cercul de traduceri latine 

„Gaius Iulius Caesar” 
 

Asociaţia culturală Centrul de Studii Latine „Marcus Porcius 

Cato Cenzorul” din Iaşi, prin Cercul de traduceri latine „Gaius Iulius 

Caesar”, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași oferă 

gratuit un curs de pregătire suplimentară pentru olimpiada de limbă 

latină. Cursurile au loc în fiecare sâmbătă, în intervalul orar 14.30 - 

16.00, la Sala de Artă și Referințe a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” 

(Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8-10, Galeriile comerciale, mezanin). 

Coordonator cerc: Delia Acatrinei, profesor de limba latină la Liceul 

Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. 
 

(Gaius Iulius Caesar, 100-44 a. Chr., Roma) 

 

Cercul de traduceri latine are ca patron spiritual pe marele scriitor, orator, consul şi vestit 

împărat roman Gaius Iulius Caesar, model de curaj, bărbăţie, justiţie, iubire şi devotament faţă de 

patrie și are următoarele scopuri: 

1. Pregătirea elevilor de gimnaziu și liceu pentru participarea la Olimpiadele de limbi clasice, 

de latină şi limbă veche greacă, la nivel local, judeţean şi naţional. 

2. Formarea unei școli de traducători de limba latină, pentru a traduce operele autorilor latini 

rămase netraduse până în prezent. 

3. Promovarea culturii şi civilizaţiei latine în Romania şi Republica Moldova, Italia, Spania, 

Portugalia, Franţa, Belgia, Elveţia şi America Latină. 

4. Promovarea idealului clasic al antichităţii greco-latine, al virtuţilor romane „Mos 

Maiorum”, al dreptului roman, al filosofiei stoice, cultul frumosului, echilibrului şi raţiunii cultivat 

în Roma şi Grecia antică. 

 

Activitățile Cercului de traduceri latine „Gaius Iulius Caesar” se desfășoară după 

următorul program: 

 

FEBRUARIE 

Sâmbătă, 18 februarie 2017, orele 14.30 - 15.45 

Sâmbătă, 25 februarie 2017, orele 14.30 - 15.45 

 

Clasa a VIII-a 

1. Traducerea unui text. 

2. Noţiuni gramaticale. Morfologia numelui. Substantivul Declinarea I, la etapa locală 

Declinarea II şi a III-a la etapa judeţeană; adjectivul (prima clasă), fără gradele de comparaţie, 

pronumele personal şi pronumele posesiv – doar la etapa judeţeană; morfologia verbului: esse şi 

verbele regulate: la etapa locală; indicativul prezent, la etapa judeţeană se adaugă indicativul 

imperfect. La etapa naţională se adaugă comparaţia neregulată (bonus-malus, magnus/parvus). 

Textul va avea dimensiuni reduse (maximum trei rânduri). Pentru orice secvenţă de text care 

depășește nivelul aşteptat de cunoştinţe ale elevilor se vor oferi explicaţii punctuale/ sugestii de 

traducere. De asemenea dacă se va considera necesar, se va oferi un indiciu de decriptare a sensului 

global al textului (titlu, fraza de început în limba română). Se recomandă ca elevii să fie 

familiarizaţi cu regulile esenţiale ale topicii latine. 

3. Analiza morfologică a unor cuvinte din text: substantive, verbe, adjective sau pronume 

studiate, cu precizarea tuturor categoriilor gramaticale. 

4. Exerciţii gramaticale de diverse tipuri, conform programei şcolare. 

5. Noţiuni de istorie şi civilizaţie valorificate în cadrul unui subiect distinct: Mituri 

fondatoare: Legenda lui Romulus şi Remus, la etapa locală. Se adaugă elemente de mitologie-



corespondentul elin, reprezentările şi funcţiile zeilor: Jupiter, Iuno, Mars, Venus, Vesta la etapa 

judeţeană. Se adaugă prezentarea zeilor Minerva, Mercurius, Vulcanus, Neptunus, Ianus, la etapa 

naţională. 

(N.B.: Este important ca elevii să cunoască şi un pasaj mitic reprezentativ pentru fiecare din 

zeii menţionaţi.) 

 

Clasa a IX-a 

1. Traducerea unui fragment de text din Gaius Iulius Caesar: „De Bello Gallico”. 
2. Morfologia numelui. Declinările I-III la etapa locală; Declinările I-V la etapa judeţeană şi 

naţională. 

3. Morfologia verbului. Indicativul prezent şi imperfect la etapa locală; Se adaugă indicativul 

viitor şi imperativul prezent la etapa judeţeană; Se adaugă indicativul perfect şi conjunctivul prezent 

şi imperfect (toate la diateza activă). 

4. Textul va avea dimensiuni reduse (maximum patru rânduri). Se vor evita conjuncţiile 

cu multe sensuri (ut şi cum) sau concordanţele care presupun reguli speciale. Majoritatea 

propoziţiilor vor fi principale, dar este posibil să apară subordonate introduse prin conjuncţii 

explicite, care pot fi înţelese cu ajutorul dicţionarului. Nu vor apărea subordonate cu infinitive sau 

participiu. Vor fi evitate situaţiile speciale (e.g. genitivul complement, acuzativul de relaţie etc.) 

Textul poate conţine predicate nominale, conjunctiva enclitică –que, nume de populaţii sau de 

personaje. Va fi alterat cât mai puţin cu putinţă, se recomandă, aşadar, ca elevii să fie familiarizaţi 

cu topica latină. 

5. Analiza morfologică a unor cuvinte în text: substantive, verbe, adjective sau pronume 

studiate, cu precizarea tuturor categoriilor gramaticale. 

6. Exerciţii gramaticale de diverse tipuri, conform programei şcolare: „selectarea” 

intrusului” dintr-o listă de cuvinte, treceri de la singular la plural etc.; înlocuiri, refaceri de 

propoziţii, completarea desinenţelor. Nu se va propune subiect de retroversiune. 

7. Identificarea în textul necunoscut a unor termeni a căror rădăcină se poate găsi în 

vocabularul limbilor moderne 

8. Noţiuni de istorie şi civilizaţie: 

 Personaje emblematice pentru istoria Romei: Aeneas, Romulus, Numa Pompilius, 

Tarquinius Superbus la etapa judeţeană 

  Instituţiile politice esenţiale ale Romei republicane: Senatul, magistraturile ordinare şi 

extraordinare şi atitudini civice în perioada de început a republicii: Cincinnatus, Lucretia şi Brutus 

la etapa naţională. 

 

Bibliografie: Titus Livius, Ab Urbe Condita. 

 

MARTIE 

Sâmbătă, 4 martie 2017, orele 14.30 - 15.45 

Sâmbătă, 11 martie 2017, orele 14.30 - 15.45 

Sâmbătă, 18 martie 2017, orele 14.30 - 15.45 

Sâmbătă, 25 martie 2017, orele 14.30 - 15.45 

 

Clasa a X-a 

1. Traducerea unui fragment de text (maximum opt rânduri) din Gaius Iulius Caesar, 

„De Bello Gallico”: dacă se va considera necesar, se vor propune explicaţii punctuale sau sugestii 

de traducere pentru aspectele mai dificile. 

2. Noţiuni de limbă verificate. 

3. Morfologia numelui: morfologia numelui (fără pronume nehotărâte) şi a verbelor regulate, 

integral (inclusiv verbele deponente) şi ire pentru faza locală şi cea judeţeana; ferre pentru faza 

naţională. Nu se mai urmăreşte însuşirea problematicii verbelor semi-deponente şi defective. 



 Sintaxa cazurilor (v. analiza) – nu se cere parcurgerea ei şi pentru etapa locală; sintaxa 

frazei: relativa determinativă (reală/atributivă), pentru faza locală, completiva infinitivală şi 

participiala se adaugă la faza judeţeană, participiala relativă se adaugă la faza naţională. 

 Se recomandă ca textul să fie însoţit de un fragment iniţial şi un altul final traduse în limba 

română, lucru care facilitează şi înţelegerea bucăţii de tradus, sau de un titlu sugestiv pentru 

conţinutul fragmentului. Se recomandă ca textul să sa nu conţină stil indirect (decât,eventual, o 

propoziţie principală devenită completivă infinitivală, cu verbul dicendi clar exprimat) sau 

infinitive istorice şi să se evite, pe cât posibil, apariţia subordonatelor introduce prin ut sau cum. 

4. Analiza la formularea cerinţelor se va urmări recunoaşterea funcţiilor primare ale 

cazurilor (subiect, predicat verbal/ nominal, atribut, complement direct, indirect, de agent şi 

circumstanţialele cele mai frecvente: de loc, timp, mod, instrumental, sociativ, causal) şi 

recunoaşterea structurilor propoziţionale noi (infinitivală, participiale, relativa determinativă). Se 

pot propune anumite cuvinte sau propoziţii pentru analiza morfo-sintactică sau li se poate cere 

elevilor să identifice în text cuvinte sau propoziţii care se supun unor anumite criterii. 

5. Retroversiune pe baza noţiunilor precizate mai sus (un text din opera lui Caesar 

tradus în limba română, pe care elevii trebuie să-l traducă în limba latină). Se pot verifica cu 

precădere chestiunile legate de structurile sintactice noi (infinitivale, participiale etc.). Nu se 

propune subiect de cultură şi civilizaţie. 

 

APRILIE 

Sâmbătă, 1 aprilie 2017, orele 14.30 - 15.45 

Sâmbătă, 8 aprilie 2017, orele 14.30 - 15.45 

Sâmbătă, 29 aprilie 2017, orele 14.30 - 15.45 

 

(N.B. Zilele de 15 și 22 aprilie sunt sărbători legale și nu se fac pregătiri.) 


