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Regulamentul  concursului  

,,OLIMPIADA SIGURANTEI” 

 

 

 

 Primăria Municipiului Alexandria impreuna cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman 

vor organiza în perioada 01.03. – 01.06.2019 concursul „Olimpiada Siguranţei” 

 

                  Obiective : 

 

Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor este una dintre cele trei priorităţi 

naţionale de acţiune preventivă ale Poliţiei Române. An de an, o parte semnificativă a activităţilor 

de prevenire a criminalităţii  este orientată către minori şi tineri, deoarece reprezintă categorii 

vulnerabile, cu risc ridicat de victimizare.  

Concursul „Olimpiada Siguranţei”  îşi propune să crească nivelul de siguranţă al elevilor 

în spaţiul public şi privat provocându-i să se implice activ în efortul de creştere a siguranţei 

personale şi a comunităţii. Încurajarea elevilor de a aborda problematica siguranţei este benefică, 

aceştia devenind astfel mai conştienţi şi mai responsabili atât faţă de conduita proprie cât şi faţă de 

cea a colegilor şi prietenilor, fiind astfel capabili să evite riscurile. Copiii vor aborda problema 

siguranţei din perspectiva vârstei lor, combinând cunoştinţele preventive dobândite cu imaginaţie 

şi creativitate. În aceaşi timp, este încurajată colaborarea între elevi dar şi implicarea părinţilor în 

abordarea problematicii siguranţei copiilor 

       Concursul este organizat de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Alexandria, în baza protocolului de colaborare încheiat între 

cele două instituţii. 

Grupul ţintă este format din elevi din clasele 0-IV din municipiul Alexandria şi constă în 

realizarea de machete cu tema „Un parc mai sigur”.  Fiecare proiect (machetă) trebuie să conţină 

soluţii identificare de elevi pentru creşterea siguranţei în parcuri. 

 

Mod de desfasurare : 

 

Concursul se adresează elevilor din clasele 0-IV din unitatile de invatamant ale 

municipiului Alexandria şi constă în realizarea de machete cu tema „Un parc mai sigur”. 

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

materiale diverse (hartie, carton materiale reciclabile etc). Fiecare proiect (machetă) trebuie să 

conţină soluţii identificate de elevi pentru creşterea siguranţei în parcuri. 

  Elevi vor lucra in echipe formate din maxim trei copii  (echipele pot fi supervizate de 

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

Toate machetele vor conţine numele, prenumele, unitatea de învăţământ şi clasa 

din care fac parte realizatorii precum şi numele coordonatorului lucrării. 

La jurizare se va tine cont de : 

- Respectarea temei cerute 



- Aspect 

- Se va puncta fiecare element de siguranta inclus in macheta 

 

            Inscrierile se vor realiza până la data de 15 martie 2019 la Primăria Municipiului 

Alexandria, Compartimentul Cultură, Tineret, Sport, etaj 2 camera 50, intre orele 09.00 – 13.00.  

Machetele vor fi depuse la Primăria Municipiului Alexandria până la data de 24 mai 2019.  

Premierea câştigătorilor se va face în data de 1 Iunie 2019, cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Copilului într-un spaţiu public ce va fi anunţat ulterior. 

 

PREMII: 
Se vor acorda premiile I, II, III , diplome si premii de participare pentru fiecare participant la 

concurs. 

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova înainte de desfăşurarea concursului, în timpul 

şi după finalizarea acestuia, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune în 

scopuri necomerciale evenimentul şi participanţii 

 

 

      
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

                                                      Gina Georgeta CUREA 

 


