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CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

  Articolul 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea și 

desfășurarea concursului național  „SCRIVIAMO IN ITALIANO”, denumit în continuare 

„concursul”, destinat elevilor din clasele IX-XII din unitățile de învățământ preuniversitar din 

România. 

 

  Articolul 2. Cadrul legal: 

(1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

(2) Carta UVT   

 

CAPITOLUL II 

Obiectivele concursului 

 

  Articolul 3.  

(1) Obiectivul general al concursului „SCRIVIAMO IN ITALIANO” este stimularea 

participării elevilor, în mod voluntar, la competiții cu valoare culturală, în vederea 

conștientizării importanței scrierii creative în dezvoltarea lor intelectuală și 

umană. De asemenea, încurajarea elevilor din învățământul liceal de a-și dezvolta 

competențele de receptare și de înțelegere a mesajului scris, respectiv cele de 

exprimare creativă în scris. 

(2) Obiectivele specifice ale concursului sunt următoarele: 

a) exprimarea emoțiilor, în mod creativ; 

b) promovarea exprimării clare, coerente și corecte, a  limbajului expresiv, a 

umorului, a inventivității, prin crearea unor scrieri originale; 

  c)  crearea unor scrieri originale.   

 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea concursului 

 

  Articolul 4. Concursul „SCRIVIAMO IN ITALIANO” are caracter național și se 

adresează elevilor din clasele IX-XII, sub coordonarea unui profesor de limba italiană. 

 

  Articolul 5.  

  (1) Concursul se va organiza anual, în perioada 1 februarie – 31 mai, de către 

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universității de Vest din Timișoara.  

(2) Concursul constă în redactarea unui eseu literar, pornind de o operă literară în limba 

italiană, ce poate fi consultată pe site-ul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie (Anexa 2).  
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  (3) Ediția din anul universitar 2022-2023 se va desfășura în perioada 1 februarie – 31 

mai 2023, în regim online. Premierea se va face fizic, la sediul Facultăţii de Litere, Istorie şi 

Teologie, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, loc. Timișoara. 

 

  Articolul 6. Înscrierea 

(1) Înscrierea candidaților la concurs se realizează online. Pentru a participa, elevii vor 

completa o fișă de înscriere pe care o vor atașa lucrării (v. Anexa 1). 

Elevii participanți vor transmite fişa de înscriere şi lucrările prin email la adresa 

afrodita.cionchin@e-uvt.ro. 

  (2) Nu se percep taxe pentru participare din partea concurenților sau alte contribuții 

financiare.  

  (3) Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie nu răspunde de erorile de înscriere și nici 

de erorile de completare comise de candidați în fișele de înscriere. 

 

  Articolul 7. Calendarul concursului  

Etapelor desfășurării concursului sunt următoarele: 

 Înscrierea participanților prin completarea fișei de participare (Anexa 1) şi 

trimiterea lucrării: 1 februarie – 30 aprilie 2023; 

 Jurizarea materialelor trimise de participanți: 1 mai – 20 mai 2023; 

 Afișarea rezultatelor: pe site-ul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, in intervalul 

21-23 mai 2023; 

 Festivitatea de premiere: 24-31 mai 2023.   

   

 

CAPITOLUL IV 

Desfășurarea concursului 

 

  Articolul 8. Ediția a II-a a concursului SCRIVIAMO IN ITALIANO se desfășoară 

online, premierea urmând a avea loc fizic la sediul Facultății de Litere, Istorie şi Teologie. 

 

  Articolul 9. Descrierea probei de concurs 

Proba de concurs constă în redactarea unui eseu pornind de la un text literar italian 

consultabil pe site-ul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie. Textul va fi redactat exclusiv în 

limba italiană, respectând următoarele cerințe: minim 300 de cuvinte, Times New Roman, 12, 

spațiere 1,5 rânduri, Justified. Un elev poate participa cu o singură lucrare. Orice tentativă 

de plagiere duce la eliminarea lucrării din concurs. 

La finalul lucrării participanții vor menționa:  numele, clasa/anul, școala de proveniență, 

numele profesorului coordonator.  

 

Criterii de evaluare 

 Încadrarea în cerință 20 p 

 Originalitate 20p 
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 Creativitate 20p 

 Corectitudinea limbii folosite 20p 

 Coerență în exprimare 10p 

 Oficiu 10p 

 

     

 Articolul 10. 

 (1) Pentru studenții cu dizabilități, în baza documentelor doveditoare, probele de 

admitere pot fi adaptate în funcție de tipul și severitatea dizabilității. Acestea cuprind modalități 

alternative de parcurgere a textului (large print, Braille, lector, cititor de ecran), timp 

suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor etc.  

(2) Pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, în baza certificatului de diagnostic 

eliberat de organismele competente, la cerere, adaptarea probelor de concurs în cadrul 

procesului de admitere, se face prin: 

a) asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat inițial pentru elaborarea lucrării; 

b) în cazul candidaților cu dislexie citirea subiectelor este asigurată de către un 

membru al comisiei de concurs de la nivelul facultății; subiectele se citesc pe rând, 

în ordinea în care se elaborează lucrarea;  

c) în cazul candidaților cu disgrafie, candidatul are dreptul la evaluare orală sau va 

dicta conținutul lucrării către un membru al comisiei de evaluare de la nivelul 

facultății; 

d) în cazul candidaților cu discalculie se asigură folosirea calculatorului de 

buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule. 

 

Articolul 11. 

  (1) La Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie se constituie o Comisie de evaluare, 

responsabilă de organizarea și desfășurarea corectă a concursului la nivelul facultății și o 

Comisie de soluționare a contestațiilor, aprobate de Consiliul facultății. 

  (2) Comisia de evaluare la nivelul facultății este formată din cadre didactice ale 

Departamentului de limbi si literaturi moderne, specialiști în limba şi literatura italiană: un 

președinte de comisie, responsabilul secției de italiană, și alți doi membri. 

  

(3) Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare sunt:  

a) centralizarea lucrărilor primite;  

b) evaluarea și notarea lucrărilor primite;  

c) întocmirea clasamentului;  

d) diseminarea rezultatelor la nivelul facultății, candidaților și pe platformele online;  

e) elaborarea diplomelor pentru premianți; 

f) transmiterea diplomelor și a premiilor către câștigători.  
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CAPITOLUL V 

REZULTATELE CONCURSULUI ȘI PREMIEREA 

 

  Articolul 12.  

  (1) Clasificarea participanților și acordarea premiilor se realizează pe baza rezultatelor 

obținute de fiecare elev în urma participării la probele de concurs, în ordinea descrescătoare a 

notelor, în baza punctajului aferent criteriilor de evaluare.   

  (2) Clasamentul rezultat în urma concursului va fi utilizat și pentru acordarea premiilor, 

acestea revenind celor mai bine clasați participanți.  

  (3) În cazul obținerii de medii egale între participanți, vor putea fi acordate mai multe 

premii similare. 

  (4) Rezultatele concursului se fac publice prin afișare pe pagina web a Facultății de 

Litere, Istorie şi Teologie, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter 

personal.   

 

  Articolul 13. Premiile 

  Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda următoarele distincții: 

 Premiul I; 

 Premiul II; 

 Premiul III; 

 Premii speciale;  

 Mențiune.  

 

Elevii participanți vor primi diplomele și atestatele de participare în cadrul festivităţii 

de premiere. 

 

  Articolul 14. Facilități acordate în procesul de admitere la UVT 

 

  În urma jurizării, vor fi acordate premii și mențiuni, elevii participanți vor primi 

diplome și atestate  de participare.  

  Câştigătorii premiilor I-III beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere 

la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Deținătorilor premiilor I-III li se va recunoaște, la 

cerere, media 10 (zece) drept medie de admitere la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, la 

programele de studii universitare de licență care au în structura lor Limba Italiană (Limbi şi 

Literaturi), în sesiunea de admitere din anul universitar 2023 (dacă sunt elevi în clasa a XII-a, 

la data concursului), respectiv în sesiunea de admitere din anul 2024 (dacă sunt elevi în clasa a 

XI-a, la data concursului).    
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 

 

  Articolul 15.  

  (1) Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Facultății de Litere, Istorie 

şi Teologie din data de 30.01.2023.   

  (2) Prezentul regulament este obligatoriu atât pentru Comisia de evaluare a facultății, 

cât și pentru participanții înscriși și se aduce la cunoștința acestora prin afișare pe site-ul 

Facultății de Litere, Istorie şi Teologie.   
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Anexa 1 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS NAȚIONAL DE SCRIERE CREATIVĂ ÎN LIMBA ITALIANĂ 

 

SCRIVIAMO IN ITALIANO 

Ediția a II-a 

An școlar 2022-2023 

NUMELE ȘI PRENUMELE ________________________________ 

CLASA________________________________ 

ȘCOALA_______________________________ 

LOCALITATEA __________________________ 

JUDEȚUL _______________________________ 

SECȚIUNEA _____________________________ 

NUMELE PROFESORULUI COORDONATOR ________________________________ 

TELEFON ELEV ___________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________ 
  

 

  

   

 

   

   

   

 

   

   

 


