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CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

  Articolul 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea și 

desfășurarea concursului național de literatură și limbă germană pentru elevi „Deutsche 

Sprache und Kultur“, 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 este de a promova limba germană prin 

stimularea participării elevilor la competiții cu valoare artistică. 

(2) Obiectivele specifice ale concursului sunt următoarele: 

a) Dezvoltarea în rândul elevilor din învățământul liceal a competențelor de 

receptare și de înțelegere a mesajului scris, respectiv a celor de exprimare 

creativă în scris; 

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

inventivității prin crearea unor scrieri originale; 

c) Conștientizarea importanței scrierii creative în dezvoltarea intelectuală și umană 

a elevilor din învățământul liceal. 

 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea concursului 
 

  Articolul 4. Concursul are caracter național și se adresează elevilor din clasele IX-

XII care studiază limba germană în regim de limbă maternă, de prima sau a doua limbă 

străină.  

 

  Articolul 5.  

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

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, în colaborare 

cu inspectorate școlare și instituții culturale naționale. 

  (2) Concursul are două secțiuni: 
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a) Secțiunea I: se adresează elevilor care studiază limba germană ca prima sau a 

doua limbă străină și au nivelul de competență lingvistică B1 sau B2, conform Cadrului 

European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CECRL); 

b) Secțiunea a II-a: se adresează elevilor care studiază limba germană ca limbă 

maternă și au nivelul de competență lingvistică C1 sau C2. 

  (3) Ediția din anul universitar 2021-2022 se va desfășura în perioada 01.02.2022 – 

15.05.2022 în regim online. 

 

  Articolul 6. Înscrierea 

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

de înscriere. Formularul se poate descărca de pe pagina 

https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/  și se trimite, împreună cu lucrarea, prin e-mail  

la adresa: temeswarer.germanistik@e-uvt.ro  

  (2) Un elev poate participa la concurs în cadrul unei singure secțiuni, în funcție de 

nivelul de competență lingvistică al acestuia. Profesorul îndrumător stabilește, în baza 

programelor școlare în vigoare, coroborate cu nivelurile CECRL, nivelul de competență 

lingvistică al elevului. 

  (3) Elevii care nu au un profesor îndrumător indică numărul săptămânal de ore de 

Limba germană. 

            (4) Un elev poate participa la concurs cu o singură lucrare. Orice tentativă de plagiat 

duce la eliminarea lucrării din concurs. 

  (5) 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  

Etapele desfășurării concursului sunt următoarele: 

• Înscrierea participanților se va face prin completarea formularului de 

participare din anexa 1 a prezentului regulament și trimiterea acestuia 

împreună cu lucrarea de participare la concurs: 01.02.2022- 15.05.2022. 

• Desfășurarea probei de concurs: 01.02.2022-15.05.2022. 

• Evaluarea lucrărilor trimise de participanți: 16.05.2022-15.06.2022. 

• Afișarea rezultatelor: 15.06.2022 (până la ora 12:00 am). Rezultatele se vor 

publica pe site-ul Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

(http://www.litere.uvt.ro.). 

• Depunerea contestațiilor: 16.06.2022 (până la ora 12:00 am). Contestațiile se 

vor depune on-line, prin trimiterea unei cereri de contestație la următoarea 

adresă de e-mail: temeswarer.germanistik@e-uvt.ro  

• Afișarea rezultatelor finale și premierea: 17.06.2022. 

https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/
mailto:temeswarer.germanistik@e-uvt.ro
http://www.litere.uvt.ro./
mailto:temeswarer.germanistik@e-uvt.ro
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CAPITOLUL IV 

Desfășurarea concursului 
 

  Articolul 8. Ediția I a concursului național pentru elevi „Deutsche Sprache und 

Kultur“ se desfășoară online. 

 

  Articolul 9. Descrierea probelor de concurs 

  (a) Secțiunea I: nivelul de competență lingvistică B1 sau B2 conform CECRL. 

  Concursul constă într-o probă unică: redactarea în limba germană a unui eseu de 

600-800 cuvinte (pentru nivelul B1), respectiv 800-1200 cuvinte (pentru nivelul B2). 

Eseul poate  trata o temă legată de limba, literatura sau cultura și civilizația germană. 

Normele de redactare și criteriile de evaluare sunt prevăzute în anexa 2 a prezentului 

regulament. 

  (b) Secțiunea a II-a: nivelul de competență lingvistică C1 și C2 conform CECRL. 

Concursul constă într-o probă unică: redactarea în limba germană a unui eseu de maximum 

1400 cuvinte. Eseul poate  trata o temă legată de limba, literatura sau cultura și civilizația 

germană. Normele de redactare și criteriile de evaluare sunt prevăzute în anexa 2 a 

prezentului regulament. 

 

  Articolul 10.  

  (1) Concursul se desfășoară on-line, prin trimiterea formularului de înscriere și a 

unui eseu redactat în limba germană la următoarea adresă de e-mail: 

temeswarer.germanistik@e-uvt.ro  

  (2) Subiectele și baremul de corectare se vor posta pe site-ul Facultății de Litere, 

Istorie și Teologie (https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/) în data de 01.02.2022, 

odată cu lansarea concursului. 

 

 Articolul 11. 

 (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 

mailto:temeswarer.germanistik@e-uvt.ro
https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/
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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 12. 

  (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 și o 

Comisie de soluționare a contestațiilor, aprobate de Consiliul facultății. 

  (2) Comisia de evaluare la nivelul facultății este formată din 3 membri, 2 titulari ai 

Colectivului de limba și literatura germană din cadrul Facultății de Litere, Istorie și 

Teologie a Universității de Vest din Timișoara și un reprezentant al inspectoratelor școlare 

sau al unor instituții culturale naționale. 

(3) Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare sunt: 

a) elaborarea subiectelelor de concurs; 

b) stabilirea baremului de corectare; 

c) evaluarea lucrărilor. 

(4) Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul facultății este formată din 2 

membri ai Colectivului de limba și literatura germană din cadrul Facultății de Litere, Istorie 

și Teologie a Universității de Vest din Timișoara. 

(5) Atribuțiile Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt: 

a) recorectarea lucrărilor care fac obiectul contestațiilor. 

  (6) Dacă, în urma recorectării, se constată o diferență mai mare cu 10% față de 

punctajul acordat de prima comisie de evaluatori, lucrarea respectivă primește punctajul 

acordat de Comisia de soluționare a contestațiilor. În caz contrar, punctajul inițial este cel 

definitiv. 

 

CAPITOLUL V 

REZULTATELE CONCURSULUI ȘI PREMIEREA 
 

  Articolul 13.  

  (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.  

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

premiilor, acestea revenind celor mai bine clasați participanți. Se va întocmi câte un 

clasament pentru fiecare secțiune: secțiunea I (nivelurile B1 și B2 conform CECRL) și 

secțiunea a II-a (nivelul C1 și C2 conform CECRL). 

  (3) În cazul obținerii unei medii egale între participanți, criteriul de departajare va fi 
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cel mai mare punctaj obținut pentru originalitate și creativitate.  

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

Litere, Istorie și Teologie, https://litere.uvt.ro/, cu respectarea normelor privind protecția 

datelor cu caracter personal.  

  (5) În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, participanții pot depune 

contestații, prin e-mail, la adresa: temeswarer.germanistik@e-uvt.ro 

  (6) Contestațiile sunt analizate de Comisia de soluționare a contestațiilor constituită 

la nivelul facultății, iar rezultatele contestațiilor se afișează în termen de 24 de ore de la data 

expirării termenului de depunere a contestațiilor. Decizia comisiei de soluționare a 

contestațiilor este definitivă.  

 

  Articolul 14. Premiile 

  Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda următoarele distincții: 

• Premiul I; 

• Premiul II; 

• Premiul III; 

• Mențiuni. 

 

 Festivitatea de premiere se va desfășura on-line, iar diplomele de participare vor putea fi 

ridicate de la secretariatul Facultății de Litere, Istorie și Teologie,  B-dul Vasile Pârvan, Nr. 

4, 300223 Timişoara, România, tel./fax: +4 0256-592.164 (318), camera 240. 

 

  Articolul 15. 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 

Germană (Limbi şi Literaturi sau Limbi Moderne Aplicate), în sesiunea de admitere din 

anul 2022 (dacă sunt elevi în clasa a XII-a, la data concursului), respectiv în sesiunea de 

admitere din anul 2023 (dacă sunt elevi în clasa a XI-a, la data concursului).    

  

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 
 

  Articolul 17.  

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

Istorie și Teologie din data de 15.12.2021.  

  (2) În situația în care la data organizării concursului, pe teritoriul României este 

https://litere.uvt.ro/
mailto:temeswarer.germanistik@e-uvt.ro
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declarată stare de urgență sau stare de alertă, concursul se va desfășura on-line, conform 

calendarului stabilit. 

  (3) 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.  
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