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REGULAMENT - participare on-line 

 CONCURS “VIRGIL TRAIAN N. MADGEARU” 

Ediţia a IV-a, 2022 

 

Concursul “Virgil Traian N. Madgearu”, organizat de Liceul Economic “Virgil Madgearu” 

Constanţa, Al.Melodiei, nr.3 în parteneriat cu As. “Enterprise Your Future” Constanţa, se 

adresează elevilor din învăţământul liceal profil Servicii şi cadrelor didactice care coordonează 

elevii. 

 

CONCURS -elevi  

 

Secţiuni 

I. Eseuri cu tema: “Virgil Traian N. Madgearu – viaţa şi opera” 

II. Prezentări Power Point cu tema: “Virgil Traian N. Madgearu – viaţa şi opera” 

III. Produse de promovare cu tema: “Imaginea lui Virgil Traian N. Madgearu” – postată 

pe pagina web a liceului https://www.vmadgearucta.ro/activitati- 

educative/concursuri/ 

 

Înscrierea la concurs se face pe baza fişei de înscriere (după modelul anexat) de către profesorul 

coordonator din şcoala participantă la eveniment, la adresa de e-mail v.t.madgearu@gmail.com, 

până la data 27.05.2022. La aceeași adresă vor fi trimise odată cu fișa de înscriere, eseurile, 

prezentările Power Point și lucrările de promovare a imaginii lui Virgil Madgearu. 

 

CONCURS/secţiuni 

 

I. Eseuri cu tema: “Virgil Traian N. Madgearu – viaţa şi opera” 

Eseul va fi de maxim 2 pagini, format A4, tehnoredactat în Microsoft Word şi va respecta 

următoarele cerinţe de formă: font Times New Roman, mărime 12, spaţiere un rând, aliniament 

justify, cu diacritice, margini 2 cm (sus, dreapta, jos) şi 2,5 cm stânga. Titlul lucrării va fi scris 

cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, 

centrat Times New Roman 12. 

Criterii de jurizare – eseu: relevanţă, argumentare, originalitate, documentare, creativitate. 

Lucrările realizate vor fi trimise la adresa de e-mail v.t.madgearu@gmail.com până la data 

27.05.2022. 
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II. Prezentări Power Point: “Virgil Traian N. Madgearu – viaţa şi opera” 

Slide-urile trebuie să respecte următoarea structură: tema prezentării, numele şcolii, al echipei şi al 

profesorului coordonator, conţinutul şi bibliografia. 

Criterii de jurizare - Prezentarea Power Point: respectă regulile de realizare, are minim 10 slide-uri, 

maxim 12, Slide-urile sunt bine structurate şi au o grafică adecvată, conţinuturile sunt corecte din punct 

de vedere ştiinţific, este respectată ortografia, punctuaţia şi scrierea cu diacritice, este menţionată 

bibliografia utilizată, au fost respectate legile dreptului de autor. 

Lucrările realizate vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail v.t.madgearu@gmail.com 

până la data 27.05.2022. 

 

III.  Produse de promovare: “Imaginea lui Virgil Traian N. Madgearu” Materialele 

realizate trebuie să fie originale, realizate de concurenţi. Participarea la secţiunea produse de 

promovare a concursului include acordul participantului pentru ca şcoala organizatoare să poată 

folosi, reproduce, adapta, expune, publica şi distribui lucrările participante. 

Criterii de jurizare: relevanţa produsului pentru tema dată, originalitatea, mesajul transmis, 

documentare, gramatică şi ortografie corecte. 

Lucrările realizate vor fi trimise la adresa de e-mail v.t.madgearu@gmail.com până la data 

27.05.2022. 
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CRITERII EVALUARE /secţiuni 
 

Secţiunea ESEURI 

 

Nr 
crt 

Criterii Detaliere criterii Punctaj Punctaj 
acordat 

1. Relevanță Utilizarea coerent-analitică a conceptelor, ideilor 20 p  
Există introducere, cuprins şi încheiere, 

2. Argumentare Susținerea cu argumente echilibrate a principalelor 

idei 
Identificarea și analiza principalelor probleme ale 

temei 

20 p  

3. Originalitate Lucrare originală și creativă 

Logica înlănțuirii ideilor (între cele trei părți 
componente) 
Originalitate în alegerea aspectelor relevante din 

viaţa şi opera lui V.Madgearu 

20 p  

4. Documentare Existenţa bibliografiei 
Surse adecvate și citare corectă 

20 p  

5. Stil/redactare Stil fluent, concis și adecvat 

Fără greşeli de gramatică, ortografie sau 

tehnoredactare 

20 p  

TOTAL  100 p  

 

Secţiunea PREZENTARE POWER POINT 

 

Nr. 
crt. 

Criterii Detaliere criterii Punctaj Punctaj 
acordat 

1. Structura 

prezentării 

Slide- uri concentrate (max.10-12 slide- uri, conţinut 
este util, incitant şi inovator), încadrarea în 5 minute; 

20 p  

Există introducere, cuprins şi încheiere 

Originalitate în alegerea prezentării 

2. Elemente 
componente 

Titlul lucrării, introducere, cuprins şi încheiere 20 p  

3. Forma 

prezentării 

Expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, 

capacitate de sinteză, de analiză, argumentare, 
expresivitatea prezentării); prezentarea este atractivă 

20 p  

4. Limbajul şi 
stilul 

Folosirea maximă a vizualului şi auditivului; 
Imagini cu impact în prezentare, puternice, clare, 

20 p  
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  adecvate, originale   

5. Efecte 

speciale 

Folosirea ideii de multimedia (orice element poate 

susţine ce se spune: imagini puternice, grafice, 

mişcare, contururi, titluri, marcaje, highlight- ere); 

Dinamism 

20 p  

TOTAL 100 P  

 

 

 

Secţiunea PRODUSE DE PROMOVARE 

 

Nr. 

crt. 

Criterii Detaliere criterii Punctaj Punctaj 

acordat 

1. Design Culori 40 p  

Aspect profesional, folosirea spaţiului, fără a 
compromite estetica 

Forma, limbaj clar, corespunzător, gramatică şi 
ortografie corectă; 

2. Structura 

informaţiilor 
Informaţiile oferite sunt suficiente, detaliate, 

convingătoare şi adecvate temei secţiunii, sunt prezente 

elemente de identificare (nume şi prenume autor, 
şcoala, clasa) 

20 p  

3. Diversitatea 

materialelor 
promotionale 

Produselede promovare sunt sub diferite forme, 

concepute şi realizate în condiţii grafice diferite 
(electronic, utilizarea tehnicilor de desen/pictură) 

20 p  

4. Creativitate Folosirea maximă a vizualului; Imagini cu impact, 
puternice, clare, adecvate, originale 

20 p  

TOTAL 100 P  
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FIŞĂ ÎNSCRIERE CONCURS 

“VIRGIL TRAIAN N. MADGEARU” 

Ediţia a IV-a, 2022 

 

Unitatea şcolară:..................................................................... 

Adresa unităţii şcolare (str, nr, localitate, judeţ, cod poştal) 

........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: 

prof................................................................................................................................................ 

Date de contact 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

telefon.....................................................................email.............................................................. 
 

 
Secţiunea Numele şi prenumele elevului Titlul lucrării Clasa 

    

    

    

    

 

 

 

Data Semnătura prof.coordonator, 

................................ ............................... 
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ACORD UTILIZARE LUCRĂRI PARTICIPANTE 

 

 
Subsemnatul ............................................................. sunt de acord ca Liceul Economic “Virgil 

Madgearu” organizator al concursului “Virgil Traian N. Madgearu” să poată folosi, reproduce, adapta, 

expune, publica şi distribui lucrările transmise 

 
Unitatea şcolară:..................................................................... 

Adresa unităţii şcolare (str, nr, localitate, judeţ, cod poştal) 

........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: 

prof................................................................................................................................................ 

Date de contact 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

telefon.....................................................................email.............................................................. 

 

 

 

 

Data ............................. Semnătura ............................................. 
 
 
 


