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PREMIUL „MAX” – ediția 2021 

 

 
 

Informații generale 

 
Premiul „MAX” a fost înființat în anul 2007 , în onoarea și memoria lui Valentin Alexandru RUGE, 

absolvent al Liceului „Arany Janos” din Salonta, promoția 1992. 

 
Premiul se acordă anual și se adresează elevilor de la Colegiul Național Teodor NES, din clasele a XII –a, în baza 

criteriilor de eligibilitate prezentate în continuare. 

 
Fondurile care vor fi utilizate pentru acest premiu vor fi obținute de Asociația „MAX – Valentin RUGE”, prin 

contribuții private. 

 

 
Criterii de eligibilitate pentru acordarea premiului 

 
Următoarele criterii împreună cu ponderile asociate se vor lua în considerare în acordarea premiului: 

 
 

Criterii Pondere 

 

Rezultate excepționale (locul I – III sau mențiune) la olimpiade și concursuri școlare 
naționale și internaționale (se vor considera doar primele 3 premii ca importanță*) 

20% 

Media generală pe parcursul celor 4 ani de studii 15% 

Rezultate excepționale (locul I – III) la concursuri sportiv e naționale sau internaționale 

(se v or considera doar primele 3 premii ca importanță*) 

15% 

Calitatea eseului depus 20% 

Interviu 30% 

Activități extrașcolare (opțional)  

*în fiecare din aceste situații, vă rugăm să includeți maximum 3 (trei) premii respectiv activități 

 

Punctaje acordate: 

 

1. Rezultate excepționale (locul I – III sau mențiune) la olimpiade și concursuri școlare naționale și internaționale 

(limitat la primele 3 premii ca importanță): 

- locul I la olimpiade și concursuri școlare naționale, precum și locul I, II și III la olimpiade și 
concursuri școlare internaționale       10 puncte  

- locul II la olimpiade și concursuri școlare naționale 9 puncte 

- locul III la olimpiade și concursuri școlare naționale 8 puncte 

- mențiune la olimpiade și concursuri școlare naționale 7 puncte 

- locul I la olimpiade și concursuri școlare județene 6 puncte 

- locurile II / III la olimpiade și concursuri școlare județene 5 puncte 
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2. Media generală pe parcursul celor 4 ani de studii: se va lua în calcul ca număr de puncte media generală obținută pe 

parcursul celor 4 ani de studiu (ex. media generală 9,25 → 9,25 puncte) 

 
3. Rezultate excepționale (locul I – III) la concursuri sportive naționale sau internaționale (limitat la primele 3 premii 

ca importanță ): 

- locul I la concursuri sportive naționale, precum și locul I, II și III la 10 puncte concursuri sportive 

internaționale 

- locul II la concursuri sportive naționale 9 puncte 

- locul III la concursuri sportive naționale 8 puncte 

- locul I la concursuri sportive județene 7 puncte 

- locurile II / III la concursuri sportive județene 6 puncte 

 
4. calitatea eseului depus: se vor acorda trei calificative calitatea eseului: 

- bun 4 puncte 

- foarte bun 7 puncte 

- excepțional 10 puncte 

 
5. prestația la interviu și activități extrașcolare (opțional): 

- bun 4 puncte 

- foarte bun 7 puncte 

- excepțional 10 puncte 

 
 

Punctajul obținut pentru fiecare criteriu va fi ponderat conform coeficientului aferent. Suma punctajelor astfel 

ponderate reprezintă punctajul final. 

 

Premiul 
Premiul „MAX” se acordă anual elevilor din anul terminal, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și constă în: 

1. premii în bani a cărora valoare va fi stabilită până la data decernării premiului 

2. diplomă 

 

Nominalizarea candidaților și desemnarea premiaților 

 
Evaluarea candidaturilor și desemnarea câștigătorilor se face de către o Comisie de Evaluare formată din membri ai 

Asociației „MAX – Valentin RUGE”. Candidaturile la premiul MAX vor putea fi depuse personal de către elevii care 

consideră că îndeplinesc criteriile de eligibilitate. 

 
Documentația pentru premiul MAX va avea doar formă electronică și va cuprinde informațiile menționate mai jos: 

- numele și prenumele candidatului 

- disciplina și rezultatele la olimpiade și concursuri școlare 

- media generală pe parcursul celor 4 ani de studiu 

- rezultatele la concursuri sportive naționale sau internaționale - alte observații relevante care motivează 

nominalizarea candidatului  

- un eseu de maxim 500 cuvinte pe tema: 

“Ce activități voluntare ar putea desfășura un elev de liceu în vederea îmbunătățirii comunicării 

dintre instituții și cetățeni?” 
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- pentru a facilita evaluarea, rugam candidații sa respecte limitele privind numărul de premii la fiecare 

categorie, fără a depăși limita de 3 (trei) premii in ordinea importantei conform grilelor de punctaj 

 

Dirigintele elevului va transmite un email pe adresa asociatiamax@gmail.com,menționând succint motivul pentru care 

recomandă candidatul respectiv și realizările acestuia. 

 

Candidaturile vor fi trimise de către elevi pe adresa de e-mail asociatiamax@gmail.com. 
 

Centralizarea documentelor de prezentare a candidaților și desemnarea câștigătorilor se face de către Comisia de 

Evaluare. Comisia alege unul sau mai mulți câștigători pentru premiul MAX. 

 

Calendarul evenimentului 

 
- data limita de depunere a candidaturilor 30 mai 2021, ora 12:00 PM (în cazuri excepționale se acceptă și 

aplicații întârziate) 

 
- evaluarea candidaților 30 mai – 3 iunie 2021 

 

- înmânarea premiului 4 iunie 2021 (în cadrul ceremoniei de închidere a anului școlar) 

 
 
Înmânarea premiului 
Premiul se înmânează în cadrul ceremoniei festive de închidere a anului școlar. 

 
 
Informații suplimentare çi date de contact 

 
Asociația MAX – Valentin Ruge 
 

Adrian BUDA (telefon: 07 7 0 816 611), Adina IONUȚIU (telefon 07 46 100 009), Adrian STĂVARU (telefon: 07 52 

082 236), Cristian STĂVARU (telefon: 07 22 608 093) Email: asociatiamax@gmail.com 
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