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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN 

INTERDISCIPLINAR 

“REGII virtuali” 
Poz. 42 din Anexa D- Proiecte regionale și naționale 

ediția a VII-a 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 

Etapa finală a concursului va avea loc în  

Mai-Iunie 2022 
 

ART.1 Regii virtuali este un concurs ce se adresează elevilor claselor III-XII, indiferent 

de profil. 

ART.2 Concursul are următoarele etape:  

a) pe şcoală 

b) judeţeană 

c) interjudețean 

ART. 3 Participarea la etapele ulterioare este hotărâtă numai de clasamentele etapelor 

anterioare. 

ART. 4 4.1. Concursul REGII virtuali (Română Engleză Geografie Istorie/Informatică) 

se va desfăşura astfel: fișierele elevilor se trimit online, pentru evaluare. Ei pot 

participa la pe una dintre probele, precizate la ART. 7, pentru secţiunile:  

a) ROMÂNĂ 

b) ENGLEZĂ 

c) GEOGRAFIE 

d)  ISTORIE 

e) INFORMATICĂ/TIC 

4.2. pot participa elevii claselor V-XII indiferent de filieră, profil sau specializare, 

clubul elevilor. 

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN 

SIBIU 

mailto:pcsibiu@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1TiCgjYoP5VuhquGhWKSz-BhqOI6wY8ve/view


ART. 5 COMISII DE EVALUARE: 

a) Etapa pe şcoală: Comisia de organizare şi evaluare pentru această etapă, 

numită prin decizia conducătorului unităţii şcolare, cuprinde 2-4 profesori de 

specialitate cu drept de notare şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine 

directorului unităţii de învăţământ. 

b) Etapa judeţeană: Comisia judeţeană are structura asemănătoare cu cea a 

comisiilor pentru etapa locală şi este propusă de comun acord de şcolile 

partenere din judeţul respectiv. Şcolile dintr-un judeţ implicate în organizarea 

concursului vor desemna, de comun acord, comisia şi preşedintele comisiei la 

nivel de judeţ. 

c) Etapa interjudețeană: Comisia de concurs este formată din cadre didactice 

de specialitate, cu experienţă în predarea disciplinei TIC. Comisia de concurs 

este propusă de comun acord de şcolile. 

ART. 6 6.1.  

a. Comisia judeţeană se va stabili la nivelul fiecărui judeţ. Componenţa 

comisiei județene va fi comunicată comisiei interjudețene de organizare prin 

e-mail până în data de 14 mai 2022 pentru eliberarea adeverintelor pe adresa 

de email dualpcsb@gmail.com cu mențiunea la Subject Comisie Regii 

Virtuali jud.... . 

 

6.2. Atribuţiile comisiei judeţene: 

a. punctajele acordate în cadrul probei se vor face cu note de la 0-100. 

b. Transmiterea rezultatelor pe e-mail până la data de 14 mai 2022. Adresa de e-

mail: dualpcsb@gmail.com, la subject se va scrie : «rezultate REGII 

virtuali 2022 ed 7, etapa judeteana, judetul …… » 

c. Preşedintele Comisiei Judeţene transmite datele corecte (nume prenume, 

clasa, şcoala, județul) ale elevilor participanţi într-un document Excel. 

d. Preşedintele Comisiei Judeţene are responsabilitatea de a ridica/cere (în 

format digital în caz că bugetul nu e suficient) de la Comisia Centrală 

diplomele pentru etapa interjudețeană şi de a le distribui în propriul judeţ. 

Acestea se pot trimite, prin curier, de către organizatori contra cost. 

ART. 7 7.1. 

 PROBE PENTRU TOATE SECŢIUNILE 

ROMÂNĂ, ENGLEZĂ, GEOGRAFIE, ISTORIE, INFORMATICĂ/TIC 

 

o LUCRARE realizată în Paint sau Microsoft  Word,  

format A4 pe  una din temele 

„ Tradiții...”, "Pentru suflet!" 
în funcție de materia care și-o aleg elevii 

 

 7.2. Lucrările, afiș sau proiect, MAXIM de 2 pagini, se trimit online, prin e-mail, într-o 

singurã arhiva. 

7.3. Fișierul se va salva astfel: clasa, nume elev, materia, județ.. 

Ex.  

9, Popescu Andreea, istorie, Sibiu.jpg 

sau    

5, Maria Maia, engleza, Sibiu.pdf 

ART. 8 8.1. CRITERII DE EVALUARE 
- raportarea la temă; 

- Respectarea temei SPECIFICE MATERIEI ALESE;  

- gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea 



realizată, creativitatea; 

- organizarea compoziţională: crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv, 

corectitudinea formelor şi a proporţiilor; 

- raportul linie şi pată de culoare, Raportul detaliu-întreg, Plasticitatea; 

- crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv, corectitudinea formelor şi a 

proporţiilor;  

- Armonie şi concordanţă cromatică; 

- Respectarea dimensiunilor impuse de regulament; 

- Echilibrul între imagine şi text; 

8.2. TOATE proiectele care nu respectă drepturile de copyright VOR FI 

DESCALIFICATE 

ART. 9 ACORDAREA PREMIILOR LA ETAPA INTERJUDEŢEANĂ 

a) ierarhia la clasele V-XII se stabileşte în ordine descrescătoare a notei obţinute  

b) media finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare 

membru al comisiei, lucrării respective. 

c) Se vor acorda Diplome DIGITALE  pentru premiile I, II, III; câte 2 diplome 

de Menţiune pentru fiecare nivel de clasă pentru fiecare secţiune pentru etapa 

interjudețeană şi, la cerere, diplome de participare. 

d) Locurile 1, 2 şi 3 se vor acorda la punctaje mai mari sau egale cu 80 

puncte. 

Menţiuni: se vor acorda la punctaje peste 70 puncte. 

e) decizia pe comisie se va trimite online.  

f) Rezultatele etapei interjudețene a concursului vor fi afișate pe site-ul 

www.dualpc.ro până la sfârșitul anului școlar în curs.  

ART. 10 Calificarea pentru interjudețeană: 

a) Termenul limită de trimitere a lucrărilor elevilor calificați: 15 mai 2022 

b) Maxim 15 elevi pe unitate școlară, maxim 30 elevi pe județ. 

c) Ulterior datei limită de trimitere a lucrărilor calificate nu se vor accepta nici un 

fel de modificări la lista cu participanţi.  

d) Înscrierile se vor face doar de prof. Diana Chirilă, prin mail cu confirmare de 

primire 

ART. 11 a) Temele specifice se stabilesc în fiecare an de către comisia de organizare şi 

anunţată în anexă. 

b) Temele, pentru oricare din etape, vor fi concepute de către persoane de 

specialitate română, engleză, geografie, istorie, informatică/TIC. 

c) Fiecare elev poate participa cu un singur proiect 

e) Toate fișierele vor fi trimise într-o singură arhivă pe e-mail de către profesor, 

pe adresa de mail dualpcsb@gmail.com, în perioada 15 mai 2022.  

f)  Nu se iau în considerare fișierele din afara perioadei. Denumirea arhivei 

va fi: sectiunea, prof, jud.  

ART. 12 Fiind probe practice, nu se admit contestaţii. 

ART. 13 13.1. Orice încercare de fraudă sau de încălcare a drepturilor de copyright, la 

orice secţiune, va fi urmată de eliminarea participantului din concurs! 

13.2. OBLIGATORIU: precizarea bibliografiei 

ART. 15 Eventuale adăugiri la acest regulament, din motive obiective, se pot realiza 

doar prin intermediul anexelor. 

director,          

prof. Daniel Vecsei      coordonatori  proiect, 

http://www.dualpc.ro/


         prof. Diana Chirilă 

         prof. Mihaela Verdeş 


