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CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

  Articolul 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea și 

desfășurarea concursului național de limbi și culturi clasice pentru elevi „Ecaterina Andreicaˮ, 

denumit în continuare „concursul”, destinat elevilor din clasele VII-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 „Ecaterina Andreicaˮ este de a promova limbile 

și culturile clasice în rândul elevilor. 

 

(2) Obiectivele specifice ale concursului sunt următoarele: 

  a) dezvoltarea potențialului lingvistic și artistic al elevilor 

  b) aprofundarea cunoştinţelor de limbi clasice ale acestora 

  c) familiarizarea elevilor cu elementele de cultură şi civilizație greco-romană. 

 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea concursului 
 

  Articolul 4. Concursul „Ecaterina Andreicaˮ are caracter național și se adresează 

elevilor din clasele VII-XII, care studiază limba latină sau limba greacă.  

 

  Articolul 5.  

  (1) Concursul se va organiza anual, în perioada ianuarie-mai, de către Facultatea de 

Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara.  

  (2) Concursul are următoarele secțiuni: 

Secţiunea I. Traduceri din latină / elină ȋn limba romȃnă. 

Secţiunea II. Eneida vergiliană în transpunere artistică. 

  (3) Ediția din anul universitar 2022-2023 se va desfășura în perioada 15 ianuarie-23 

aprilie 2023, în regim online.  
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  Articolul 6. Înscrierea 

(1) Înscrierea candidaților la concurs se realizează prin completarea unui formular de 

participare, care se poate descărca de pe pagina https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/ și 

se trimite, împreună cu lucrarea, prin e-mail, la adresa: maria.subi@e-uvt.ro 

(2) Un participant se poate înscrie la o secțiune sau la ambele secțiuni.  

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

                  financiare.  

  (4) Facultatea de Litere, Istorie și 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 formularului de participare din anexa 1 a 

prezentului regulament și trimiterea acestuia împreună cu lucrarea sau materialul 

video pentru concurs: 15.01.2023-23.04.2023; 

• Desfășurarea probelor de concurs: 15.01.2023-23.04.2023; 

• Evaluarea sau jurizarea materialelor trimise de participanți: 23.04.2023-

05.05.2023; 

• Afișarea rezultatelor: 07.05.2023. Rezultatele se vor publica pe site-ul Facultății de 

Litere, Istorie și Teologie (http://www.litere.uvt.ro.); 

• Premierea: 12.05.2023. 

   

 

CAPITOLUL IV 

Desfășurarea concursului 
 

  Articolul 8. Ediția a III-a concursului național de limbi și culturi clasice pentru elevi 

„Ecaterina Andreicaˮ se desfășoară online. 

 

  Articolul 9. Descrierea probelor de concurs 

 

  Secţiunea I. Participanţii la această secțiune pot fi elevi de liceu, coordonaţi (dacă e 

cazul) de un profesor de limba latină sau greacă. Cerinţa concursului constă în elaborarea unei 

lucrări academice, care să conţină traducerea şi comentariul unui fragment vergilian sau 

homeric (10 – 20 de versuri), la alegere. Normele de redactare și criteriile de evaluare sunt 

prevăzute în anexa 2 a prezentului regulament. 

Secţiunea a II-a. Participanţii la această secțiune pot fi elevi de liceu sau de gimnaziu, 

coordonaţi (dacă e cazul) de un profesor de limba latină sau greacă. Cerinţa concursului constă 

în realizarea unor videoclipuri (2-4 min.), cu numere artistice inspirate din Eneida vergiliană. 

Aceste materiale pot fi rodul unui efort individual sau de echipă (cu max. 3 membri). 

https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/
mailto:maria.subi@e-uvt.ro
http://www.litere.uvt.ro./
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  Articolul 10.  

(1) Concursul se desfășoară online, prin trimiterea formularului de participare și a unei 

lucrări sau a unui material video la următoarea adresă de e-mail: maria.subi@e-

uvt.ro. 

 

Articolul 11. 

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

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

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

Colectivului de limbi clasice din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. 

(3) Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare sunt: 

a) centralizarea lucrărilor și materialelor primite; 

b) evaluarea și notarea lucrărilor și materialelor primite; 

c) întocmirea clasamentului; 

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

e) elaborarea diplomelor pentru premianți; 

f) transmiterea diplomelor și a premiilor către câștigători. 

 

 

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 

punctajelor. Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj fiecărei lucrări, urmând ca 

rezultatul final al participantului să fie calculat astfel: notă membru 1 + notă membru 2 + notă 

membru 3 / 3 = punctaj final. 

  (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 și Teologie, respectiv pe platformele de social media ale facultății, cu respectarea 

normelor privind protecția datelor cu caracter personal.  

  (5) Nu se admit contestații. 

 

  Articolul 13. Premiile 

  Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda următoarele distincții: 

• Premiul I; 

• Premiul II; 

mailto:maria.subi@e-uvt.ro
mailto:maria.subi@e-uvt.ro
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• Premiul III; 

• Premii speciale; 

• Mențiuni. 

 

Elevilor premiați li se vor oferi diplome și premii în cărți. Profesorii coordonatori ai 

elevilor premiați vor primi, de asemenea, diplome de recunoaștere a implicării lor în 

promovarea concursului.  

 

  Articolul 14. Facilități acordate în procesul de admitere la UVT 

  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 și literatura latină (A 

sau A’), în sesiunea de admitere din anul 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). 

 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 
 

  Articolul 15.  

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

și 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 și Teologie.   

    

 


