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                                                                        Anexa nr.1 la Dispoziţia nr. 121/2014 
 

 

R E G U L A M E N T U L 

CONCURSULUI 

,, Să ne cunoaştem oraşul ” 

destinat elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din municipiul Piteşti 
 

 

          Cap. I   DISPOZIŢII GENERALE 

 
          Art.1 (1) Concursul ,,Să ne cunoaştem oraşul”, denumit în continuare 
Concursul, are drept scop ridicarea nivelului de cunoştinţe al tinerilor din municipiul 
Piteşti, creştera gradului de implicare civică a tinerilor şi promovarea valorilor 
municipiului Piteşti. 
              (2) Concursul urmăreşte, de asemenea, formarea tinerei generaţii în 
spiritul valorilor locale, româneşti şi europene prin cunoaşterea legislaţiei şi a vieţii 
publice a municipiului Piteşti 

 

          Cap. II   DESFĂŞURAREA  CONCURSULUI 

 
          Art.2 (1) Concursul se organizează de către Primăria Municipiului Piteşti, prin 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, cu unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Piteşti şi cu Centrul Cultural al Municipiului 
Piteşti .  
   (2) Acţiunea va avea la bază voluntariatul şi se desfăşoară sub 
coordonarea conducerilor unităţilor de învăţământ şi a consilierilor educativi din 
unităţile de învăţământ. 
    (3) Concursul se organizează în urmatoarele etape : 

� faza la nivelul unităţii de învăţâmânt ; 
� faza la nivel zonal ; 
� faza la nivelul municipiului Piteşti ; 

    (4) Înscrirea la concurs se realizează pe două secţiuni : 
� secţiunea destinată elevilor din clasele V – VIII ; 
� secţiunea destinată elevilor din clasele IX – XII ; 

    (5) Echipele participante la Concurs sunt formate din câte 10 elevi 
fiecare;  

� pentru faza la nivelul unităţii de învăţământ echipele 
participante sunt constituite din elevi înscrişi în aceeaşi clasă de studiu; 

� pentru faza la nivel zonal şi faza la nivelul municipiului Piteşti 
fiecare echipă este constituită din elevi care, de regulă, sunt înscrişi în aceiaşi clasă de 
studiu dar obligatoriu la aceiaşi unitate de învăţământ. 
    (6) Concursul se organizează, separat, pentru secţiunea destinată elevilor 
din clasele V-VIII şi respectiv pentru secţiunea destinată elevilor din clasele IX – XII. 
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 (7) Data, ora şi locul desfăşurării fazelor la nivel de zona şi a fazelor la 
nivel de municipiu se stabilesc de către Primăria Municipiului Piteşti şi vor fi 
comunicate în timp util echipelor participante. 
              (8) La concurs pot participa toate unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Piteşti, care realizează o faza de selecţie la nivelul unităţii de 
învăţământ şi în urma căreia echipa câştigătoare este înscrisă în faza următoare a 
Concursului. Rezultatul fazei la nivelul unităţii de învăţământ se comunică, în scris, de 
către conducerea unităţii de învăţământ Primariei Municipiului Piteşti, conţinând 
inclusiv componenţa nominală a echipei câştigătoare la nivelul şcolii. 
              (9) Perioada de desfăşurare a concursului este 01.02.2014 – 16.05.2014, 
după cum urmează: 
  - faza la nivelul unităţii de învăţământ se finalizează până la data de 
14.03.2014 ; 
  - faza la nivel zonal se finalizează până la data de 18.04.2014 ; 
  - faza la nivelul municipiului Piteşti care se finalizează până la data de 
16.05.2014. 
              (10)  Înscrierea în concurs se va realiza în baza unei cereri depuse la 
registratura Primăriei municipiului Piteşti, începând cu data de 01.02.2014 până la data 
de 14.02.2014 inclusiv, de către unităţile de învăţământ care participă la concurs. 
   (11) Întrebările care constituie subiecte în cadrul concursului fac parte 
din următoarele domenii generale: 

� istoria municipiului Piteşti ; 
� administraţia publică locală din municipiul Piteşti ; 
� mediul înconjurător din municipiul Piteşti ; 
� viaţa sportivă a municipiului Piteşti ; 
� viaţa culturală a municipiului Piteşti ; 

   (12) În cadrul concursului, echipele participante primesc un set de 
întrebări la care în timp de 2 ore răspund, în scris, şi predau răspunsurile comisiei de 
monitorizare şi  jurizare. 
   (13) Primăria municipiului Piteşti pune la dispoziţia unităţilor de 
învăţământ înscrise în concurs o bibliografie de studiu, orientativă, care stă la baza 
stabilirii subiectelor de concurs .   
              (14) Monitorizarea şi jurizarea concursului la nivelul unităţii de 
învăţământ se va face prin comisia desemnată de conducatorul unităţii şcolare, din care 
face parte şi reprezentantul Primarului în Consiliul de Administraţie al unităţii de 
învăţământ. 
   (15) Monitorizarea şi jurizarea concursului la nivel zonal şi la nivelul 
municipiului Piteşti se va face de către comisia desemnată prin Dispoziţia Primarului 
Municipiului Pitesti, care va include şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Argeş şi reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ din municipiul Piteşti. 
             (16) Pe parcursul derulării concursului, acţiunile se vor populariza în 
mass - media locală (TV, radio şi presa scrisă). 
              (17) Se vor acorda premii echipelor clasate la faza la nivelul municipiului 
Piteşti pe locurile I, II, III şi menţiune, atât pentru secţiunea destinată elevilor din 
clasele V – VIII cât şi pentru secţiunea destinată elevilor din clasele IX – XII. Premiile 
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se vor acorda atât individual, componenţilor echipelor premiate, cât şi colectiv, 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat declarate câştigătoare.  

 (18) Premiile constau în bani, obiecte şi în facilităţi acordate câştigătorilor 
de către Primăria Municipiului Piteşti . 

         Premiile în bani se acordă unităţii de învăţământ la care învaţă elevii 
echipei declarate câştigătoare şi vor fi utilizaţi pentru amenajarea/ dotarea/activitatea 
unităţii de învăţământ, la propunerea elevilor echipei, aprobată de Primarul 
Municipiului Piteşti. 

                  Premiile care se acordă sub formă de facilităţi/obiecte sunt nominale 
şi se oferă membrilor echipei. 
 
 

         Cap. III  EVALUAREA ECHIPELOR  ÎNSCRISE ÎN CONCURS 

                                                                                                                                                           
         Art. 3 (1) Evaluarea echipelor înscrise în concurs se va face de către comisia 
desemnată în acest scop prin Dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti, fiind declarată 
câştigătoare echipa care a realizat cele mai multe răspunsuri corecte la setul de 
întrebări . 
                     (2) În caz de egalitate se organizează o etapă de concurs suplimentară, în 
care se răspunde într-un timp de 30 minute la un set suplimentar de întrebări pentru 
departajarea câştigătorului sau realizarea clasamentului, după caz. 
 (3) Rezultatul concursului va fi anunţat prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Piteşti şi pe site-ul „ www.primariapitesti.ro ” în termen de cel mult 48 
de ore de la finalizarea fiecărei probe de concurs. 
  (4) Festivităţile de premiere a echipelor declarate câştigătoare se 
organizează de către Primarul Municipiului Piteşti, în cadrul manifestărilor organizate 
cu prilejul Zilelor Municipiului Piteşti, ediţia 2014. 
   
 

 

 

 

 

 

 


