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CONCURS ŞI SIMPOZION LOCAL 

“VIRGIL TRAIAN N. MADGEARU” 

Ediţia  I, 13.12.2018 

 

Concursul şi simpozionul “Virgil Traian N. Madgearu”, organizat de Liceul Tehnologic “Virgil 

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

Constanţa, cu prilejul aniversării a 18 ani de la înfiinţarea liceului, se adresează elevilor din 

învăţământul liceal şi cadrelor didactice care coordonează elevii sau participă la simpozion cu o 

lucrare ştiinţifică. 

 

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. Expoziţie produse de promovare cu tema: “Imaginea lui Virgil Traian N. Madgearu”  

 

SIMPOZION -cadre didactice cu tema: “Virgil Traian N. Madgearu – economist şi eseist” 

 

Înscrierea la concurs şi simpozion 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 10.12.2018. La aceeași adresă vor fi trimise odată cu 

fișa de înscriere, eseurile. 

Prezentările Power Point vor fi aduse pe CD şi vor fi prezentate în faţa comisiei de jurizare (max. 

10 min. fiecare participant) la data: 13 decembrie 2018, ora 9,00. 

Produsele de promovare vor fi aduse în format tipărit pentru realizarea expoziţiei şi jurizare la 

data de 12.12.2018, ora 12. 

Premierea se va realiza în data de 13.12.2018, ora 10. 

 

Regulament 

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, la un rând, aliniament justify, 

cu diacritice, margini 2,54 cm (1 inch). 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. 

Responsabil secţiune: prof. Năstase Aurelia 

 

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.  
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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. 

Responsabil secţiune: prof. Samara Silvia 

 

III. Expoziţie produse de promovare: “Imaginea lui Virgil Traian N. Madgearu”  

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

expoziţie 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. 

Responsabil secţiune: prof. Bondoc Camelia Gabriela 
 

SIMPOZION 

Lucrările redactate în format electronic vor respecta cerinţele:  

1. Elaborarea materialului: document Word, format A4, pe o singură parte, spaţiere 1,15 rându, 

cu margini egale 2,54 mm, cu caractere româneşti, Times New Roman 12, aliniament justify.  

2. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat.  

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

4. Număr  pagini: 2-3. 

4. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele 

autorului, titlul lucrării, editura, anul.  

Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru materialul redactat.  

Responsabil secţiune: prof. Bucur Viorica 

 

Coordonator: prof. Bucur Viorica 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

CONCURS ŞI SIMPOZION LOCAL “VIRGIL TRAIAN N. MADGEARU” 
 
 

 

FIŞĂ ÎNSCRIERE CONCURS 

“VIRGIL TRAIAN N. MADGEARU” 

Ediţia I, 13.12.2018 

 

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  

................................        ............................... 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Simpozion local  “VIRGIL TRAIAN N. MADGEARU” 

Ediţia I, 13.12.2018 

 

 

 

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

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

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

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

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

Numele şi prenumele profesorului participant: 

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

TITLUL LUCRĂRII  

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

Date de contact ale cadrului didactic  

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

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

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

 

Data          Semnătura  

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


