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REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
„Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea” 

 
 

CAPITOLUL 1. – CADRUL GENERAL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
Art.1. Denumirea concursului este „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”  şi va 

fi denumit în continuare „Concursul”. 
Art.2. Organizatorul concursului este Consiliul local al Municipiului Alexandria, cu 

sediul în Municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 139, Judeţul Teleorman, denumit în 
continuare „Organizatorul”. 

Art.3. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 
România prin publicarea pe pagina http://www.alexandria.ro şi afişarea la sediul 
Organizatorului, pe întreaga durată a Concursului. 

Art.4. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 
regulamentului, potrivit celor menţionate mai jos. 

Art.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul 
regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare în termen de 24 (douăzecişi 
patru) ore de la anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina 
http://www.alexandria.ro şi afişare la sediul Organizatorului. 

 
CAPITOLUL 2. – DURATA CONCURSULUI 
Art.6. Concursul se desfăşoară în perioada 01 decembrie 2013 – 01 mai 2014, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament, după cum urmează: 
 Sesiunea 1: termen limită de înscriere la concurs: 01 mai 2014, ora 16:00; 
 Sesiunea 2: termen limită de transmitere a lucrărilor pentru concurs:  01 mai 

2014 ora 1600  
 Sesiunea 3: evaluare şi jurizare lucrări: 02 mai 2014 -  08 mai 2014 
 Sesiunea 4: anunţare câştigători 08 mai 2014; 
 Sesiunea 5: primire contestatii – 24 ore de la momentul publicarii rezultatelor 

pe www.alexandria.ro; 
 Sesiunea 6: înmânare premii: 15 mai 2014, ora 11:00. 

 
CAPITOLUL 3. – DREPTUL DE PARTICIPARE 
Art.7. Concursul se va desfasura pe doua sectiuni : 

-Sectiunea profesionisti – se adreseaza profesionistilor si studentilor din domeniul 
urbanismului, arhitecturii, constructiilor, etc, persoanelor fizice sau juridice, ONG-uri etc, 
indiferent de domiciliu sau sediu; 
-Sectiunea public  - se adreseaza tuturor persoanelor fizice, indiferent de sex, etnie, 
apartenenţă politică sau orientare religioasă, conform principiilor egalităţii de şanse şi 
indiferent de domiciliu, precum si persoanelor juridice, ONG-uri etc; 
Inscrierile se fac separat pe fiecare sectiune. 

Art.8. Participanţii pot opta să concureze în mod individual sau în echipe, cu 
desemnarea unui coordonator. 

Art.9. Participanţii cu vârsta sub 18 ani trebuie să obţină acordul părinţilor sau al 
tutorelui legal pentru a se înscrie şi a participa la acest concurs. 

Art.10. În cazul în care unul dintre câştigători nu are vârsta de 18 ani împliniţi la data 
acordării premiilor, acesta trebuie să comunice şi datele de identificare ale unuia dintre 
părinţi sau a tutorelui legal, care de asemenea trebuie să fie prezent alături de minorul 
câştigător pentru a intra în posesia premiului. 



Art.11. Nu sunt eligibili a participa la Concurs, angajaţii Organizatorului, ai serviciilor 
publice din subordinea sa şi din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului 
Alexandria si membrii juriului; 

Art.12. Prin participarea la concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor 
Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea implicând 
obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

Art.13. Un Participant se poate înscrie în Concurs o singură dată, la o singura 
sectiune. 

În cazul unor înscrieri multiple, Organizatorul este îndreptăţit să excludă Participantul 
din Concurs. 

Art.14. O înregistrare în Concurs este considerată validată, în cazul în care un 
Participant depune la sediul Organizatorului sau înregistrează pe pagina 
http://www.alexandria.ro, sectiunea concurs „Alexandria peste 50 de ani – viziunea 
mea”, Formularul de participare (anexa 1 la prezentul Regulament). 

Organizatorul este îndreptăţit să excludă din Concurs participanţii care s-au înscris 
cu date de identificare incorecte. 

Art.15. Participanţii vor completa la data înscrierii o declaraţie semnată pe propria 
răspundere, potrivit modelului din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, prin care: 

- îşi asumă răspunderea că lucrarea înscrisă în concurs este o creaţie originală şi nu 
afectează drepturile deţinute de terţi, 

- cesionează exclusiv Organizatorului, drepturile patrimoniale asupra lucrării, fara a 
solicita remuneratie. 

 
CAPITOLUL 4. – TEMA DE CONCURS 
Art.16.  
Lipsa unor politici publice, dezvoltarea urbană necontrolată, progeria manifestată la 

nivelul fondului constuit recent, abandonul institutiilor culturale si sociale, scăderea si 
îmbătrânirea populatiei, reducerea activitătii zonelor industriale sau iminenta iesire din uz în 
2050 a ansamblurilor (complexe) de locuit sunt câtiva dintre factorii care sustin nevoia de 
reorientare a oraselor postsocialiste românesti. Se conturează astfel premisele unui nou 
început, al unei alternative în problematica urbană. Reevaluarea relatiei dintre spatiu si 
utilitatea sa si diversificarea formelor de interventie primează în acest context. Orasul posibil 
se găseste la granita dintre real si imaginar, într-un teritoriu al experimentului, prin testarea 
de inventii urbane. Orasul posibil lansează la nivel national o platformă pentru noi 
abordări urbanistice capabile de a structura si modela transformările urbane actuale, cu 
metode si solutii diferite de cele practicate până în prezent. În cadrul acestei platforme mun. 
Alexandria a fost ales ca si studiu de caz.  

Situatia actuală a Alexandriei oferă oportunitatea schitării unor noi viziuni urbane 
evaluând valorile culturale sau modelele de gândire si actiune existente.Proiectele elaborate 
în cadrul concursului trebuie să dea un impuls pentru o dezbatere pe tema abordată de 
fiecare participant si mai putin să ofere propuneri exhaustive. Proiectele pot să îmbine 
elemente concrete si elemente utopice, care vor urmări transformări culturale, sociale, 
economice, spatiale, structurale pe teritoriul orasului. Accentul va fi pus pe proces prin 
explicarea mijloacelor si instrumentelor folosite. Chestionând metodele si abordarea practicii 
curente de urbanism, scopul concursului este de a introduce inovatia si creativitatea ca si 
alternativă în demersul de lucru cu orasul românesc. Fără a acoperi toate posibilitătile de 
abordare, acestea sunt câteva directii orientative de interventie. 

Proiectele 

Proiectele vor fi concepute ca şi interventii în spatii reale ori aplicatii în spatii virtuale (media 
spaces), interventii cu impact la nivelul orasului. Scara proiectelor poate varia, putând fi 
propuse interventii punctuale, care prin activare pot genera retele spatiale (prototip) sau 
abordări de ansamblu. Tipul interventiilor poate fi de asemenea variat, ajungand până la 
critici sociale sau utopii politice. 



Prin interventiile propuse se va urmari : 

1. Stabilirea unor noi zone  rezidentiale, industriale, agrement 
2. Imbunatatirea urbanistica si arhitecturala 
3. Imbunatatirea serviciilor publice si activitatilor economice 
4. Noi obiective economice si comerciale 
5. Reorganizarea PUG si a Regulamentului de urbanism 
6. Integrarea municipiului in regiune si dezvoltarea durabila a acestuia 
7. Conservarea istoriei locale 
8. Imbunatatirea conditiilor de mediu 

Tematica de concurs va fi pusă la dispoziţia concurenţilor sub forma unei Broşuri 
documentare astfel: 

- în formă electronică ce se poate descărca de la adresa de website 
http://www.alexandria.ro, sectiunea concurs „Alexandria peste 50 de ani – viziunea 
mea”, sau 

- în formă analogică şi se poate procura de la sediul Organizatorului, din strada 
Dunării, nr. 139, Primăria Municipiului Alexandria, parter, camera 17. 

Documentele ce se vor pune la dispozitia participantilor sunt urmatoarele : 
- P.U.G. –ul in valabilitate, plansa ,,Reglementari » 
- Plansa cu teritoriul administrativ al mun. Alexandria 
- Extras din regulamentul de urbanism  
- Date despre serviciile publice existente : transport public, salubritate, alimentare cu 

apa si canalizare, piete, tirguri si cimitire si amplasarea lor pe harta actuala a municipiului 
- Date despre populatie, invatamant, sanatate 
- Agrement – locatii existente 
- Strategia de dezvoltare a mun. Alexandria pentru perioada 2014-2020 
 
CAPITOLUL 5. – MECANISMUL CONCURSULUI 
Art.17. Fiecare participant va depune şi înregistra documentaţia de concurs la 

secretariatul concursului, parter, camera 17, în plic sigilat (exclusiv machetele), cu 
precizarea pentru concursul „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea” si a sectiunii la 
care participa 

Art.18. Documentaţia va conţine: 
 

1) în cazul documentaţiilor grafice analogice: 
- planşe format A4-A3 cu concretizarea grafică a ideii, 
- pagini A4 – text, scris cu font 12 la 1,5 rânduri, cu explicitarea temei abordate, 

scopul intervenţiei, descrierea şi evaluarea ei. 
 

2) în cazul documentaţiilor grafice electronice pe suport magnetic (CD/DVD): 
- fişiere în format ppt, jpg sau tiff, avi, etc. la alegere, 
- un fisier document Word, scris cu font 12 la 1,5 rânduri, cu explicitarea temei 

abordate, scopul intervenţiei, descrierea şi evaluarea ei. 
 

3) în cazul machetelor: 
- o machetă a cărei dimensiuni nu trebuie să fie mai mică de 50cm lungime şi 

50cm lăţime, 
- maxim 2 pagini format A4 – text, scris cu font 12 la 1,5 rânduri, cu explicitarea 

temei abordate, scopul intervenţiei, descrierea şi evaluarea ei. 
 

4) în cazul eseurilor: 
- format A4 – text, scris cu font 12 la 1,5 rânduri, care să descrie demersul 

proiectului. 
5)orice altă formă de prezentare semnificativă pentru temă. 

 



Art.19. Machetele se vor realiza din materiale specifice (carton, lemn, plexiglass, 
etc.) şi vor fi depuse la secretariatul concursului, camera 17, însoţite în mod obligatoriu de 
documentaţia scrisă în plic sigilat, înregistrată în prealabil la secretariatul concursului. 

Art.20. Pe toate documentele concursului, respectiv planşe, documente text, 
machete şi plic, participantul va preciza numai un număr de identificare format din 8 cifre: 
primele 6 vor reprezenta data naşterii, în ordinea an-luna-zi, iar următoarele 2 cifre de la 1 
la 9, vor fi alese aleatoriu de participant. 

Numărul de identificare va fi completat în mod obligatoriu în Formularul de participare 
la Concurs unde sunt înscrise datele personale de identificare ale participantului. 

CAPITOLUL 6. – COMITETUL ORGANIZATORIC 
Art.21. Lucrările ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Concursului sunt efectuate de 

un Comitet de organizare numit prin dispoziţie a Primarului Municipiului Alexandria. 
Art.22. Membrii Comitetului organizatoric sunt specialişti din cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei Municipiului Alexandria. 
 

CAPITOLUL 7. – COMPONENŢA JURIULUI 
Art.23. Componenţa juriului care va analiza lucrările înscrise în concurs este 

următoarea : 
 Pentru  sectiunea profesionisti : 
1. Membru: reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială  
 Oltenia, Judeţul Teleorman 
2. Membru: reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România  
3. Membru: reprezentant al Uniunii Arhitecţilor din România 
4. Membru: reprezentant al Facultatii de Arhitectura 
5. Membru: reprezentant al Facultatii de Urbanism) 
6. Membru: reprezentant al Uniunii Artiştilor Plastici 
7, 8, 9, 10: Membru: cîte un reprezentant al fiecărui partid politic ce compune 

Consiliul local al Municipiului Alexandria, 
11. Membru: Arhitectul sef al Municipiului Alexandria. 
 
 Pentru sectiunea public : 
1. Membru :  reprezentant al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, 
2. Membru : reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, 
3. Membru : reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială 

Oltenia, Judeţul Teleorman 
4. Membru : reprezentant al Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Teleorman 
5. Membru :  Administratorul public al Municipiului Alexandria 
6-7-8-9 Membru : cîte un reprezentant al fiecărui partid politic ce compune Consiliul 
local al Municipiului Alexandria, 
Art.24. Numirea membrilor juriului se va face de către Organizator, iar desemnarea 

presedintilor se va face prin vot secret de catre membrii juriului; 
Art.25. Membrii Juriului îşi asumă responsabilitatea condiţiilor desfăşurării 

concursului, iar rezolvarea eventualelor contestaţii depuse de participanţi se va face de 
Organizator şi Preşedintele Juriului, cu consultarea membrilor juriului. 
Juriul are următoarele obligaţii şi atribuţii: 

1. evaluează proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în 
anunţul de concurs; 

2. stabileşte modul şi programul de desfăşurare a deliberărilor; 
3. decide excluderea proiectelor care nu corespund cerinţelor concursului; 
4. stabileşte ierarhia concurenţilor, cu desemnarea câştigătorilor; 
5. întocmeşte şi transmite autorităţii contractante un raport, semnat de toţi 



membrii săi, pe baza fişelor de evaluare individuală ale membrilor juriului, privind 
evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observaţii specifice, precum şi, dacă este 
cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate; 

6. invită concurenţii declaraţi câştigători să răspundă la problemele care 
au fost consemnate în raport, în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la 
soluţia/ proiectul propus şi elaborează procese-verbale complete ale discuţiilor 
derulate. 

Art.26. Preşedintele Juriului va supraveghea bunul mers al procesului de jurizare, 
inclusiv operaţiunea de calculare a punctajului final, pe baza punctajelor individuale. 

Art.27. Membrii Juriului trebuie să semneze atât propriile buletine de vot, cât şi 
procesul-verbal întocmit la data finalizării jurizării. 

Art.28. Pentru fiecare sectiune contestatiile se vor primi de o Comisie de contestatii, 
formata din 3 membrii, ce se va numi prin Dispozitie a Primarului. 

 
CAPITOLUL 8. – EVALUAREA LUCRĂRILOR PENTRU CONCURS 
Art.29. Criteriile care vor fi folosite în procesul de evaluare a lucrărilor pentru concurs 

sunt: 
- Relevanţa  - se va evalua  modul în care ies în evidenţă obiectivele lucrării. 
    Se vor evalua obiectivele lucrarii si argumentarea lor. 
- Eficienţa, eficacitate - se va evalua posibilitatea de a produce efecte       
    benefice asupra  comunitatii si capacitatea lucrarii de a putea fi aplicata  
    pentru a produce aceste efecte.  

           -  Impactul urbanistic, economic, social  -    se va evalua impactul asupra  
              comunitatii din punct de vedere urbanistic, economic si social.       

- Sustenabilitatea  - se va evalua capacitatea lucrarii de a fi realizata in mod  
    real fara a compromite posibilitatile de satisfacere a nevoilor generatiilor  
    urmatoare (dezvoltare durabila). 

1. juriul va acorda punctajul în funcţie de nivelul calitativ şi tehnic al soluţiei 
prezentate şi va nota cu punctaj maxim (60 de puncte) lucrarea care respectă 
cel mai bine cerinţele beneficiarului, originalitatea soluţiilor propuse pentru 
realizarea lucrării, amenajarea peisagistică zonală, precum şi armonizarea cu 
specificul zonei, astfel: 

- Funcţionalitatea soluţiei tehnice propuse cu respectarea cerinţelor beneficiarului- 
35 puncte; 

- Amenajarea şi armonizarea peisagistică zonală respectând valorile culturale ale 
locului - 15 puncte; 

- Calitatea şi originalitatea expresiei arhitecturale a soluţiei propuse - 10 puncte 
2. membrii juriului vor acorda punctajul maxim (40 de puncte) concurentului 

care, prin propunerea sa, va realiza cea mai completă soluţie de integrare 
armonioasă în spaţiul propus. 

- pentru cea mai completă soluţie de integrare armonioasă în spaţiul propus 
40 puncte 
 

Art.30. Fiecare membru al juriului va primi pentru fiecare lucrare, un buletin de vot 
cuprinzând Numărul de identificare precizat de participant pe documentaţia înregistrată şi 
pe Formularul de participare. 

Art.31. Aprecierea lucrărilor se va face pe baza notării de la 1 la 10 pentru fiecare 
criteriu de evaluare. 

Art.32. Începând cu data de 28 februarie 2014, pe pagina internet 
http://www.alexandria.ro, sectiunea concurs „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”, 
publicul va putea vota de la 1 la 10 calitatea lucrărilor înscrise, pentru premiul special. Votul 
va fi activ pana la data de 12 martie 2014, ora 08:00. 

Art.33. În caz de balotaj, câştigă lucrarea care are cele mai multe note de 10. Dacă 
şi atunci se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe note de 9 şi tot aşa, până 



când se poate face departajarea. Dacă se menţine totuşi egalitatea între lucrările notate, 
organizatorul va decide prin tragere la sorţi, piesele care vor fi premiate. 

 
CAPITOLUL 9. – VALOAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR  
Art.34. Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor în termen de 

24 ore de la data validării jurizării, pe pagina internet http://www.alexandria.ro, sectiunea 
concurs „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”, prin afişare la sediul acestuia din 
Strada Dunării, nr. 139 şi în toate mediile în care Organizatorul înţelege să le anunţe. 

Art.35. Dupa stabilirea castigatorilor, acestia vor fi contactati telefonic de catre un 
reprezentant al Organizatorului si/sau via e-mail pentru ridicarea premiului.Lipsa de interes 
a unuia dintre castigatori pentru ridicarea premiului sau neprezentarea in termenul stabilit va 
atrage dupa sine pierderea premiului, care va ramane in posesia organizatorului. 

In cazul in care unul dintre castigatorii premiilor se afla in imposibilitate de a ridica 
premiul, predarea acestuia se va putea face unei persoane imputernicite special in acest 
sens prin procura notariala. Organizatorul este absolvit de orice raspundere ce decurge din 
aceasta procedura de inmanare a premiului, precum si de plata oricaror despagubiri sau 
eventuale litigii ulterioare. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un concurent 
desemnat castigator nu poate fi contactat datorita datelor de contact incorect 
completate/comunicate cu ocazia inscrierii in concurs. 

 
Art.36. Premierea câştigătorilor va fi realizată de Organizator, într-un cadru festiv pe 

data de 15 mai 2014, ora 11:00. 
Art.37. Valoarea premiilor (brut) acordate este de: 

Pentru  sectiunea profesionisti : 
- Premiul : 3000 euro 
- Premiul special al Juriului: 1000 euro 
- Premiul special al publicului votant: 500 euro 

 Pentru sectiunea public : 
- Premiul I : 1000 lei 
- Premiul II – 500 lei 
- Premiul III – 300 lei 
- Premiul special al Juriului: 300 lei 
- Premiul special al publicului votant: 300 lei 

 
CAPITOLUL 10. – TAXE ŞI IMPOZITE  
Art.38. Autorii lucrarilor premiate vor primi contravaloarea premiului in lei la cursul 

BNR din ziua afisarii rezultatelor finale, dupa retinerea impozitului aferent veniturilor din 
premii, conform legislatiei in vigoare. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie prin 
care accepta premiul in conditiile stabilite de organizator, potrivit cadrului legal. In cazul 
participantilor constituiţi sub forma grupurilor artistice premiul se va acorda persoanei fizice 
desemnată drept coordonator. În cazul participanţilor ONG-uri, premiul va fi înmânat 
persoanei fizice desemnată drept reprezentant al ONG-ului. 

 
Art.39. De la data transferului premiilor în posesia câştigătorilor, toate cheltuielile 

legale aferente acestora revin câştigătorilor.  
 

CAPITOLUL 11. – LIMITAREA RĂSPUNDERII  
Art.40. Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil de apariţia nici uneia dintre 

următoarele situaţii care pot duce la neacordarea premiilor prezentului concurs: 
- pierderea statului de câştigător ca urmare a imposibilităţii contactării persoanei 

respecive din motive independente de Organizator, 
- pierderile sau întârzierile înscrierilor şi jurizării pe website, generate de defecţiuni 

independente de voinţa Organizatorului, 



- situaţiile în care mai multe persoane (participanţi sau nu la concurs) revendică şi 
fac dovada drepturilor de autor aferente lucrărilor transmise de către participanţi sau 
situaţiile în care lucrările respective încalcă orice drepturi şi prejudiciază imaginea vreunei 
persoane fizice sau juridice, 

Art.41. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de fraudă 
sau tentativă de fraudă a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum şi în cazul oricărui 
abuz sau orice alte fapte care ar putea afecta imaginea Organizatorului. 

 
CAPITOLUL 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
Art. 42.Prin participarea la acest concurs, mai exact prin completarea formularului 

de inscriere se prezuma luarea la cunostinta a regulamentului si consimtamantul 
participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul 
Concursului, in conformitate cu legea 677/2001. 

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 
nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la 
informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei 
competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia 
membrilor juriului, dupa deliberarea ordinii premiilor. 

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata concursului: 
- pentru toti participantii la concurs: nume si prenume din actul de identitate, 

adresa e-mail, telefon mobil sau fix, adresa de domiciliu din actul de 
identitate. Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege. 

- pentru castigatori: nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail, 
telefon mobil sau fix, adresa din actul de identitate, seria si numarul actului 
de identitate in vederea completarii procesului verbal de predare – primire a 
premiilor. 

- pentru publicarea castigatorilor pe siteul www.alexandria.ro: numele si 
prenumele din actul de identitate; 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, 
inregistrarea si validarea castigatorilor concursului. 

 
CAPITOLUL 13. – FORŢA MAJORĂ 
 Art.43. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment 

extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui 
apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate. 

Art.44. La invocarea forţei majore, Organizatorul este obligat să comunice 
participanţilor înscrişi la concurs, în termen de 2 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, 
existenţa acestuia prin publicare pe website-ul http://www.alexandria.ro şi prin afişare la 
sediul acestuia. 

 
CAPITOLUL 14. – LITIGII 
Art.45. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţi la prezentul concurs 

se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 
soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 
Marian Dragoş PETCU 

 
 
 
 
 



ANEXA 1 
FORMULAR DE PARTICIPARE 

la Concursul „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea” 
 

PERSOANĂ FIZICĂ 
Nume   
Prenume   
Domiciliul (Stradă, Nr., Bl., 
Sc., Et., ap. ) 

 

Act de identitate – 
C.I./B.I.(1) (Serie, Nr.) 

 

Felul participării individual   echipă   
Telefon,  fax  
E-mail  
Număr de identificare(2) An Lună Zi Cifre 

aleatoare 
          

 
 

DECLARAŢIE AUTORAT(3) 

Coordonator (Nume şi 
prenume) 

 

Coautori (Nume şi prenume) 1.                                                         2.                                                   . 
3.                                                        4.                                                   . 
5.                                                        6.                                                   .                        

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
- Sunt de acord cu dezvăluirea identităţii participantului şi/sau echipei care participă 

cu lucrarea la concurs, în expoziţia lucrărilor şi materialele de promovare ale 
concursului şi în publicaţii ulterioare. 

- Declar că am luat la cunoştinţă de regulamentul concursului şi sunt de acord cu 
prevederile acestuia. 

- Sunt de acord cu cesionarea drepturilor patrimoniale asupra lucrării Organizatorului, 
în scopul utilizării în cadrul proiectelor şi/sau investiţiilor ulterioare din Municipiul 
Alexandria, expunerii în cadrul unor evenimente (expoziţii, prezentări de proiect, etc.), 
materiale editate, publicate, tipărite, inclusiv în comunicate de presă. 

- Declar pe propria răspundere şi în conformitate cu art. 292 Cod Penal privind falsul 
în declaraţii, că lucrarea depusă la concursul „Alexandria peste 50 de ani – viziunea 
mea”, reprezintă o contribuţie proprie, originală şi nu afectează drepturile deţinute 
de terţi. 

 
 
  DATA:          /          /2013                                               Semnătura:                                    .    
 
 
 
(1)  se completează cu datele actului de identitate al participantului individual, coordonatorului echipei, sau 
părintelui – turorelui, după caz. 
(2) numărul de identificare este format din 10 cifre: primele 6 vor reprezenta data naşterii, în ordinea an-lună-zi, 
iar următoarele două cifre de la 1 la 9, vor fi alese aleatoriu de participant. 
(3) se completează de participanţii care optează să participe la concurs în echipe. 

 
 
 



ANEXA 1/1 
FORMULAR DE PARTICIPARE 

la Concursul „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea” 
 

PERSOANĂ JURIDICĂ 
Denumire  
Sediul social (Stradă, Nr., Bl., 
Sc., Et., ap. ) 

 

Cod unic de 
înregistrare/cod fiscal 

 

Reprezentant legal (Nume 
şi prenume) 

 

Act de identitate – 
C.I./B.I.(1) (Serie, Nr.) 

 

Felul participării individual   echipă   
Telefon,  fax  
E-mail  
Număr de identificare(2) An Lună Zi Cifre 

aleatoare 
          

 
 

DECLARAŢIE AUTORAT(3) 

Coordonator (Nume şi 
prenume) 

 

Coautori (Nume şi prenume) 2.                                                         2.                                                   . 
3.                                                        4.                                                   . 
5.                                                        6.                                                   .                        

 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

- Sunt de acord cu dezvăluirea identităţii participantului şi/sau echipei care participă 
cu lucrarea la concurs, în expoziţia lucrărilor şi materialele de promovare ale 
concursului şi în publicaţii ulterioare. 

- Declar că am luat la cunoştinţă de regulamentul concursului şi sunt de acord cu 
prevederile acestuia. 

- Sunt de acord cu cesionarea drepturilor patrimoniale asupra lucrării Organizatorului, 
în scopul utilizării în cadrul proiectelor şi/sau investiţiilor ulterioare din Municipiul 
Alexandria, expunerii în cadrul unor evenimente (expoziţii, prezentări de proiect, etc.), 
materiale editate, publicate, tipărite, inclusiv în comunicate de presă. 

- Declar pe propria răspundere şi în conformitate cu art. 292 Cod Penal privind falsul 
în declaraţii, că lucrarea depusă la concursul „Alexandria peste 50 de ani – viziunea 
mea”, reprezintă o contribuţie proprie, originală şi nu afectează drepturile deţinute 
de terţi. 

 
 
  DATA:          /          /2013                                               Semnătura şi ştampila 
                                  
                                                                                                                                  .    
 
(1)  se completează cu datele actului de identitate al reprezentantului persoanei juridice. 
(2) numărul de identificare este format din 10 cifre: primele 6 vor reprezenta data naşterii, în ordinea an-lună-zi, 
iar următoarele două cifre de la 1 la 9, vor fi alese aleatoriu de participant. 
(3) se completează de participanţii care optează să participe la concurs în echipe. 


