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Regulament de Organizare pentru Concursul „MÂNDRU DE ROMÂNIA” 

  

  

  

Capitolul 1 

Dispoziții generale 

  
Art.1. Concursul „MÂNDRU DE ROMÂNIA” este un eveniment organizat de către Primăria 

Municipiului Alexandria și Consiliul Local al Municipiului Alexandria și are că scop stimularea 

exprimării creative a elevilor a patriotismului, iubirii de neam și țară, promovării simbolurilor 

naționale(imn, drapel, stema, zi națională), a culturii tradiționale, a literaturii, muzicii, obiceiurilor și 

tradițiilor noastre naționale, a artei și religiei, a stiinteti și valorilor naționale. Organizatorii lasă 

concretizarea acestor elemente în timpul alocat în concurs la liberă alegere a acestora. 

Art.2. Ziua în care se va desfășura evenimentul va fi 29 noiembrie 2022 și gala premierii se va face 

in cadru festiv pe data de 30 noiembrie 2022. 

 

Capitolul 2 

Tragerea la sorți a intrării în concurs  

 

Art.3. Atribuțiile școlilor participante 
(1) Confirmarea prezenței la concurs, în scris, prin hârtie semnată și ștampilată de conducerea 

unității de învățământ; 

(2) Desemnarea profesorilor coordonatori, precum și oferirea datelor sale de contact (telefon și e-

mail); 

(3) Pe tot parcursul desfășurării proiectului, începând cu dată înscrierii, profesorii coordonatori au 

obligația să furnizeze – la cerere – informații sau date despre elevii participanți în cadrul Concursului 

„MÂNDRU DE ROMÂNIA” 2022 și despre școală pe care o reprezintă; 

(4) Ordinea intrării în concurs se va face prin tragere la sorți; 

Art.4. Atributiile organizatorilor 

(1) Anuntarea in timp util a unitatilor de invatamant asupra datei de desfasurare a extragerii; 

(2) Pregatirea si organizarea detaliilor privitoare la tragerea la sorti; 

(3) Centralizarea scolilor participante si a tuturor informatiilor cu privire la programul propus. 

(4) Scolile participante nu pot contesta rezultatele tragerii la sorti si nu pot solicita repetarea 

extragerii; 

(5) Ordinea intrarii in concurs in ziua evenimentului va fi cea stabilita prin tragerea la sorti. 

 

Capitolul 3 

Activitățile de pregătire ale Concursului „MÂNDRU DE ROMÂNIA” 
  

Art. 5. Atribuțiile școlilor participante 
(1) Durata momentului prezentat va fi de maxim 15 de minute, din momentul în care își încep 

reprezentația în față juriului și cu o perioada de maxim 15 min. pentru așezarea decorului. În cazul 

în care se vor depăși minutele alocate, școlile vor fi depunctate; 

(2) Numărul de elevi participanți în cadrul Concursului „MÂNDRU DE ROMÂNIA” va fi 

de maxim 20 din fiecare școală/categorie de vârstă (primar,gimnazial si licee, din aceiași clasa sau 

din clase diferite). În cazul în care se va depăși numărul maxim de participanți, școlile vor fi 

depunctate; 

(3) Numărul de profesori coordonatori în cadrul Concursului „MÂNDRU DE ROMÂNIA” va fi 

de maxim 2; 

(4) Școlile participante au obligația să trimită Primăriei Municipiului Alexandria stick-ul de 

memorie cu muzică/coloana sonoră(dacă este cazul) – max. 15 minute (în format MP3) și scenariul 

reprezentației până la dată de 24.11.2022; 



(5) Școlile participante își vor asumă calitatea melodiilor prezentate, nerespectarea acestei 

prevederi ar putea genera probleme tehnice, iar Primăria nu-și va asumă răspunderea pentru acestea; 

(6) Școlile participante au obligația să trimită Primăriei tabelul nominal cu participanții până la 

dată de 14.11.2022, iar acestea trebuie să conțînă în mod obligatoriu: numele, prenumele și clasa 

 elevilor participanți; nume, prenume și date de contact (telefon și e-mail) nume, prenume și datele de 

contact ale profesorilor coordonatori (telefon și e-mail); semnătură și ștampila conducerii unității de 

învățământ. 

(7) Listele cu elevii desemnați să participe la eveniment, trimise Primăriei, nu pot fi modificate sau 

completate ulterior, decât în cazuri excepționale, precum: 

a.               Probleme de sănătate, dovedite medical; 

b.              Suprapunerea zilei de desfășurare a evenimentului cu un alt eveniment apărut ulterior 

transmiterii tabelului nominal cu elevii participanți (dovedit prin adeverință școlară sau scrisoare din 

partea părinților) 

(8) În cazul școlii care va fi premiată, nu este permisă înlocuirea participanților în cadrul 

Concursului „MÂNDRU DE ROMÂNIA”, fiind valabil doar tabelul nominal primit anterior. 

Art.6. Atribuțiile organizatorilor 
(1) Primăria va asigura promovarea evenimentului în presă și va întreprinde toate măsurile de 

mediatizare necesare; 

(2)  Primăria nu se va implică în activitățile de pregătire ale școlilor și nici nu va afecta în vreun fel 

activitățile acestora; 

(3) În calitate de organizatori ai evenimentului, Primăria Municipiului Alexandria și Consiliul 

Local Alexandria vor pregăti și vor asigura școlilor locația, sonorizarea, promovarea și premierea. 

Locația evenimentului va fi Centrul Multifunctional pentru Tineri din Alexandria. 

  

Capitolul 4 

Desfășurarea propriu-zisă a Concursului „MÂNDRU DE ROMÂNIA” 

  

Art.7. Reguli de desfășurare: 
 (1) Școlile au obligația să fie la locația stabilită cu 15 minute înainte de ora anunțată de începere a 

concursului; 

(2) În mod obligatoriu, fiecare școală va fi însoțită de un element de identifare(steag, panou, banner 

etc); 

(3) În mod obligatoriu, fiecare școală va respectă în timpul prezentării mențiunile referitoare la 

timp de evoluție și încadrare în tema. 

  

Capitolul 5 

Juriu și criterii de jurizare 

  
Art.8. Juriul va fi format din persoane cu pregătire relevantă în domeniul în care se organizează 

concursul, decizia și notarea acestora fiind definitivă și irevocabilă; 

Art.9. Din juriu nu vor face parte reprezentanți ai școlilor sau orice persoană care ar putea afecta în 

mod părtinitor calitatea jurizarii; 

Art.10. Notarea se va face de la 1 la 10. 

Art.11. Criterii de jurizare: 

a)                     Originalitate 

b)                    Autenticitate 

c)                     Complexitate 

d)                    Surprinderea elementelor semnificative al temei „MÂNDRU DE ROMÂNIA” 

e)                     Respectarea numărului de participanți 

f)                     Respectarea timpului maxim alocat defilării 

Art.12.  Nerespectarea criteriilor menționate la art.11, pct. e) și f) conduce la nepunctarea 

criteriilor menționate (punctaj 0). 

  

Capitolul 6 

Premierea  

 

Art.13. Premiile Concursului „MÂNDRU DE ROMÂNIA” vor fi acordate de câte Primăria 

Municipiului Alexandria și Consiliul Local Alexandria; 



Art.14. În urmă jurizarii, se vor acordă următoarele: 

(1)   marele premiu pentru fiecare categorie de vârstă, constând într-o excursie într-o zona istorică 

in anul 2023 

(2)   premii de participare 

(3) Premiul special pentru autenticitate (poate fi individual sau colectiv) constând într-o excursie 

într-o zona istorică in anul 2023 

  

Capitolul 7 

Dispoziții finale 

 

 Art.15. Prezentul regulament va fi adus la cunoștință școlilor participante în cadrul Concursului 

„MÂNDRU DE ROMÂNIA” la imediată întâlnire cu acestea; 

Art.16. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate școlile participante și 

pentru organizatori; 

Se vor organiza întâlniri cu coordonatorii , la cererea acestora, cu minim  două săptămâni 

înainte de concurs și se vor clarifica (supune la vot, dacă va fi cazul) eventualele nelămuriri. 

Posibilele nelămuriri ridicate pe parcursul concursurilor și nediscutate la aceste întâlniri nu vor fi 

luate în considerație. 

  

  

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, 

CONSILIER 

CUREA Gina Georgeta 

 


