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REGULAMENTUL 

Concursului național de literatură și limbă franceză adresat liceenilor francofoni 
La Pléiade, organizat de Departamentul de limbi și literaturi moderne al Facultății 

de Litere, Istorie și Teologie 

 

Organizarea concursului: 

 Colectivul de Limba și Literatura franceză al Departamentului de Limbi și Literaturi Moderne 
propune concursul naţional anual de limbă şi literatură franceză La Pléiade, destinat elevilor 
francofoni de liceu (nu numai celor din clasa a XII-a). Căștigătorilor premiilor I, II și III li se va 
recunoaște, la cerere, media 10 (zece) drept medie de admitere la Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie din Timișoara, la programe de studii universitare de licență care au în structura lor Limba 
franceză, începând cu anul universitar 2021-2022.  

 Concursul se organizează prin e-mail. Subiectele probelor de concurs sunt făcute publice prin 
reţeaua internet, pe site-ul facultății. Subiectele rezolvate sunt expediate pe adresa de e-mail a 
responsabilului comisiei de concurs, conf. univ. dr. Ramona Malița - ramona.malita@e-uvt.ro. 

 Concursul constă în două probe:  
Proba 1: un eseu redactat în limba franceză (1600-1800 cuvinte) pe o temă dată.  
Proba 2: o traducere din limba franceză în limba română a unui text de aproximativ 600-650 de 
cuvinte, dintr-un autor francez sau francofon contemporan (netradus în limba română). 

 
Evaluare: 
 Cele două probe (eseul și traducerea) vor fi evaluate de o comisie alcătuită din 3 membri, titulari ai 

Colectivului de Limba și Literatura Franceză de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. 
Componența comisiei este anunțată odată cu lansarea concursului: 1 februarie a fiecărui an. 

Calendarul concursului (valabil în fiecare an în care se organizează concursul): 

 1 februarie – lansarea concursului prin intermediul inspectoratelor judeţene şi al inspectorilor de 
specialitate (franceză), rețele de socializare, FaceBook al Lectoratului Francez din UVT. 
Subiectele vor fi postate pe site-ul LIT-UVT (www.litere.uvt.ro – Educație – Preuniversitar), la 
această dată. 

 15 iunie  – termenul limită de trimitere a lucrărilor elevilor pe adresa de e-mail 
ramona.malita@e-uvt.ro 
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 20 iunie - evaluarea lucrărilor şi ierarhizarea elevilor participanţi. Rezultatele vor fi postate pe 
site-ul LIT-UVT. 

 

Public – ţintă: 

 Liceenii francofoni înscriși în unități școlare din România și în instituții școlare din diaspora 
(franceza se studiază în regim de prima sau a doua limbă străină). 

Finalităţile proiectului-concurs: 

 Selecţia calitativă a liceenilor francofoni competitivi în vederea înscrierii la UVT a celor mai 
buni viitori studenţi. 

 Întărirea şi revitalizarea parteneriatului UVT cu învăţământul preuniversitar. 
 

 

 


