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CONCURSUL JUDEŢEAN 

INTERDISCIPLINAR 

“Oraşul Viitorului” 
   

ediția a I-a 

   

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 
 

Etapa finală a concursului va avea loc în  12 aprilie 2019 sau 17 mai 2019 

 

ART.1 Oraşul Viitorului este un concurs ce se adresează elevilor claselor V-XII, 

indiferent de profil. 

ART.2 Concursul are următoarele etape:  

a) pe şcoală 

b) judeţeană 

ART. 3 Participarea la etapele ulterioare este hotărâtă numai de clasamentele etapelor 

anterioare. 

ART. 4 4.1. Concursul Oraşul Viitorului se va desfăşura astfel: elevii vor crea, 70% din 

materiale reciclabile, machete cu oraşul pe care vor să-l aibă ei în viitor.  

4.2. Elevii pot participa în echipe de maxim 5 elevi. 

4.3. pot participa elevii claselor V-XII indiferent de filieră, profil sau specializare, 

clubul elevilor. 

ART. 5 COMISII DE EVALUARE: 

a) Etapa pe şcoală: Comisia de organizare şi evaluare pentru această etapă, 

numită prin decizia conducătorului unităţii şcolare, cuprinde 2-4 profesori cu 

drept de notare şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului 

unităţii de învăţământ. 

b) Etapa judeţeană: Comisia judeţeană are structura asemănătoare cu cea a 

comisiilor pentru etapa locală şi este propusă de comun acord de şcolile 

partenere din judeţul Sibiu. Şcolile dintr-un judeţ implicate în organizarea 
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concursului vor desemna, de comun acord, comisia şi preşedintele comisiei la 

nivel de judeţ. 

ART. 6 6.1. Componenţa comisiei județene va fi comunicată pe site-ul www.dualpc.ro 

până în data de 31 martie 2019. 

 

6.2. Atribuţiile comisiei judeţene: 

a. punctajele acordate în cadrul probei se vor face cu note de la 0-100. 

b. rezultate se vor expune, în ziua concursului după evaluare, la afişajul din faţa 

Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu". 

c. preşedintele Comisiei Judeţene are responsabilitatea de a distribui la cerere 

diplomele pentru etapa județeană.  

 

6.3. Înscrieri în perioada 4-10 martie 2019 pe adresa de e-mail: 

chiriladianasb@yahoo.com. La subject precizaţi: concurs machete scoala...... 

ART. 7 7.1. PROBA pentru toţi elevii: crearea unei machete cu oraşul viitorului. 
 7.2. Machetele se vor expune la Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" în sala de 

concurs ce va fi anunţată cu 1 săptămână înainte de etapa finală. 
7.3. Dimensiunea machetei la bază: 1m

2
. 

7.4. se vor folosi materiale reciclabile în proporţie de 70%. 

7.5. elevii vor prezenta macheta în ziua concursului. 

ART. 8 CRITERII DE EVALUARE 
- raportarea la temă; 

- gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea 

realizată, creativitatea; 

- organizarea compoziţională: crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv, 

corectitudinea formelor şi a proporţiilor; 

- crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv, corectitudinea formelor şi a 

proporţiilor;  

- inovare; 

- folosirea materialelor reciclabile în proporţie de 70%; 

- respectarea dimensiunilor impuse de regulament; 

- prezentarea machetei. 

ART. 9 ACORDAREA PREMIILOR LA ETAPA JUDEŢEANĂ 

a) ierarhia la clasele V-XII se stabileşte în ordine descrescătoare a notei obţinute  

b) media finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare 

membru al comisiei, lucrării respective. 

c) Se vor acorda Diplome pentru premiile I, II, III şi  câte 10% din numărul 

elevilor participanţi, diplome de Menţiune.. 

d) Locurile 1, 2 şi 3 se vor acorda la punctaje mai mari sau egale cu 80 puncte. 
Menţiuni: se vor acorda la punctaje peste 50 puncte respectând punctul c. 
e) Se vor acorda medalii pentru premiul I, în limita posibilităților financiare ale 

concursului 

f) Adeverinţele și diplomele vor fi înmânate la ceremonia de premiere. 

g) Rezultatele etapei județene a concursului vor fi afișate pe site-ul 

www.dualpc.ro până la sfârșitul anului școlar în curs.  

ART. 10 a) Fiecare şcoală poate participa cu un singur proiect. 

b) Fiecare echipă poate fi formată din maxim 5 elevi şi 2 profesori 

coordonatori. 

c) prezentarea machetelor este obligatorie. 

http://www.dualpc.ro/


ART. 11 Fiind probe practice, nu se admit contestaţii. 

ART. 12 12.1. Orice încercare de fraudă sau de încălcare a drepturilor de copyright, la 

orice secţiune, va fi urmată de eliminarea participantului din concurs! 

12.2. OBLIGATORIU: precizarea bibliografiei în caz că se foloseşte şi prezentare 

digitală  

12.3. Eventuale adăugiri la acest regulament, din motive obiective, se pot realiza 

doar prin intermediul anexelor. 

 

 

director,          

prof. Cismaş Dorina      coordonatori  proiect, 

prof. Chirilă Diana  

 

prof. Arvunescu Dana 


