
Judetul Teleorman                                                                        Anexa la 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria                   H.C.L. nr.____/ 29.01.2020 

 

 

Regulament  ,,SI EU IUBESC ALEXANDRIA” 

in Municipiul Alexandria 
 

 

Concursul are ca scop dezvoltarea sentimentului de patriotism local, sa ne invatam copiii sa isi 

iubeasca orasul si locuitorii lui, sa-i invatam ca e de datoria lor sa promoveze tot ce avem mai bun si 

participe cu tot ce pot la imbunatatirea aspectului si imaginii municipiului Alexandria la nivel national 

si de ce nu chiar mondial. 

 

Mod de desfasurare : 

 

 Concursul se desfasoara pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de invatamant si 

categoria de varsta formate din maxim 20 de elevi pe categorie de varsta si unitate de invatamant si 

maxim 4 coordonatori: 

  -    clasele 0-IV: 

  -    clasele V-VIII: 

  -    licee. 

Inscrierea echipelor in concurs se va face pana cel tarziu la data de 15.02.2020 pe baza de fisa 

de inscriere(pusa la dispozitie de catre organizator) care contine un tabel nominal cu membrii 

echipei. 

Selectia echipei reprezentative pe unitatea de invatamant revine in sarcina conducerii unitatii 

de invatamant. Pe durata desfasurarii concursului nu este permisa schimbarea componentei echipei, 

decat in situatii temeinic justificate. Din echipa reprezentativa formata din maxim 20 de elevi, 

acestia vor participa in functie de cerintele specifice ale fiecarei etape, la unul sau mai multe 

concursuri, fiind desemnati de catre coordonator. 

Concursul se desfasoara sub forma de  4 etape punctate individual al caror punctaj se 

cumuleaza pe echipa si se va publica dupa fiecare etapa in parte. 

Jurizarea se va face de catre un juriu format din persoane cu pregatire de specialitate in 

domeniul in care se organizeaza concursul, decizia si notarea acestora fiind definitiva si irevocabila 

 

ETAPA I – februarie 2020 

Concurs de eseuri. 

TEMA -  ALEXANDRIA ORASUL MEU 

 

Se va participa cu 3 lucrari pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 3 participanti 

facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva. 

1. Participanții se pot înscrie cu cate un singur eseu în cadrul concursului . 

2. Eseurile vor respecta tema. 

3. Pagina pe care este redactat eseul trebuie să conțină următoarele elemente: Nume, Prenume, 

Unitate de invatamant,  Categorie de varsta. 

4. Eseul va fi scris in format olograf și va avea maxim 3 pagini pentru categoria 0-IV si maxim 5 

pagini pentru categoriile V-VIII si licee. 

5. Se pot folosi surse de informare si documentare cu conditia ca acestea sa fie mentionate. 

6. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca lucrarea să poată fi distribuită și 

exploatată în mod liber de catre organizatori 



La jurizare se va tine cont de : 

- Respectarea temei cerute 

- exprimarea emoțiilor, în mod creativ, prin raportare la textul literar/nonliterar; 

- promovarea exprimării clare, coerente și corecte, a scrierii caligrafice, a  limbajului 

expresiv, a umorului, a inventivității, prin crearea unor scrieri originale. 

- Sinteza  

- Vocabular 

- Originalitate 

- Logica argumentului 

Eseurile vor fi punctate  cu note de 1 la 10 

Data pana la care se pot preda lucrarile va fi 20.02.2020 

 

ETAPA II – martie 2020 

Concurs fotografie 

TEMA – ALEXANDRIA IN STRAIE DE PRIMAVARA 

 

Se va participa cu 3 fotografii pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 3 

participanti facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva. 

           Fotografiile trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

1. Sa respecte tema data ( fotografiile sa fie facute in anul 2020, in municipiul Alexandria) 

2. Format JPEG ( se vor depune in format digital si printat A4), pot fi facute alb/negru sau 

color; 

3. Fotografiile vor fi facute in format landscape 

4.  Dimensiune între 2Mb și 5Mb,  

5. Fotografiile sunt fără drepturi de autor  

6.  Dacă fotografia contine persoane (adulți sau copii), participantul trebuie să dețină acordul 

persoanelor sau ale parinților pentru a permite organizatorilor utilizarea fotografiilor în 

concurs  

7. Fotografiile nu trebuie să aducă atingere vreunei persoane și să nu constituie un ultraj contra 

bunelor moravuri, o incitare la comiterea anumitor infracțiuni sau delicte, o provocare sau 

discriminare, o instigare la ură sau la violență 

8. Nu se accepta prelucrarea fotografiilor nici macar la nivel de corectii de baza 

(brightness/contrast, levels, unsharp, crop, wb, etc)  

9.  Colajele nu sunt acceptate. Fotografiile nu trebuie sa contina watermark-uri sau rame  

10.  Adaugarea/scoaterea elmentelor in fotografie (cloning, healing, filtre art etc) nu este 

acceptata. 

11.  Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca fotografia să poată fi distribuită și 

exploatată în mod liber de catre organizatori 

 

         La jurizare se va tine cont de : 

- Respectarea temei cerute 

- Stapanirea tehnicii fotografice 

- Originalitate si creativitate  

- Cuprinderea in fotografii a unor obiective reprezentative orasului nostru . 

-  Relevanța mesajului transmis pentru proiectul SI EU IUBESC ALEXANDRIA 

Fotografiile vor fi punctate  cu note de 1 la 10 

Data pana la care se pot preda lucrarile va fi 20.03.2020 

 

ETAPA III – aprilie 2020 



Concurs cultura generala 

 

Se va participa cu 3 elevi pe categorie de varsta, pe unitate de invatamant. Cei 3 participanti 

facand parte din echipa reprezentativa pentru  categoria de varsta respectiva. 

Domeniile concursului: 

1. Literatura  

4. Geografia Romaniei 

5. Istoria municipiului Alexandria 

          Fiecare domeniu va avea câte 10 întrebări, iar competiția va parcurge succesiv fiecare domeniu.  

Concurenții vor primi întrebarea, se vor consulta în cadrul echipei timp de maxim 1 minut și vor 

da un singur răspuns colectiv. 

Răspunsurile corecte se vor puncta cu câte 1 punct. 

După ce vor fi parcurse cele 10 întrebări dintr-un domeniu se va trece la domeniul următor. 

Întrebările și răspunsurile sunt întocmite și gestionate de Inspectoratul Școlar Judetean 

Teleorman. 

 

 

Etapa IV – mai 2020 

Executarea unei machete – Parc Padurea Vedea 

 

Se va participa cu o singura macheta pe categorie de varsta pe unitate de invatamant.  Acestea 

putand fi lucrari individuale sau a unei echipe de maxim 5 elevi reprezentative pentru  categoria de 

varsta respectiva. 

     Macheta trebuie sa aibă dimensiunea maximă a bazei de 60 x 60 cm şi poate fi  realizată din  

materiale diverse (hartie, carton, polistiren expandat, vopsele, adezivi, materiale reciclabile, etc).  

  Elevi vor lucra individual sau in echipe in cadrul concursului (echipele pot fi supervizate de 

coordonatori, sau învăţători, dar lucrarea trebuie executata doar de copii); 

Toate machetele vor conţine Nume, Prenume, Unitate de invatamant,  Categorie de varsta. 

din care fac parte realizatorii lucrării. 

Machetele se vor depune la Primaria Municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 

11.05.2020 si vor fi obligatoriu insotite de o scurta descriere a lucrarii, a tuturor elementelor  

incluse si a modului in care a fost executata, de o plansa care va include fotografii in diferite 

stadii ale procesului de executie ( asamblare) a machetei. 

La jurizare se va tine cont de urmatoarele criterii : 

- Respectarea temei cerute 

- Realizarea tehnica/artistica 

- Aspect, atractivitate si originalitate 

- Respectarea raportului de cote folosit (proportia dintre elementele reprezentate) 

- Prezentarea plansei de fotografiile din diferite stadii de lucru a machetei 

- Sustinerea eseului, expunere si argumentare ( cu prezentarea succinta a elementelor 

esentiale) 

Fiecare criteriu se va puncta cu note de la 1 la 5. 

 

       Se va acorda marele premiu pe fiecare categorie de varsta, constand in amenajari interioare si 

exterioare in unitatea de invatamant, conform bugetului alocat si premii de participare la fiecare etapa. 



 

              Se vor organiza intalniri cu coordonatorii , la cererea acestora, cu minim o luna inainte de 

fiecare etapa si se vor clarifica ( supune la vot, daca va fi cazul ) eventualele nelamuriri. Posibilele 

nelamuriri ridicate pe parcursul concursurilor si nediscutate la aceste intaniri nu vor fi luate in 

consideratie. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 
                                                  Gina Georgeta CUREA 


