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Dispoziţia  
Nr. 62 din 18.05.2018 

 
privind aprobarea Regulamentului de desfă urare a concursului Cupa de table 

„DUDE TEANA” din data de 10 iunie 2018 
 
 

Având în vedere: 
a) prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului local al comunei Dude tii Noi nr. 107 

din 28.11.2017 privind aprobarea Agendei cultural-sportive i de tineret pentru anul 2018, cu 
modificările i completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite al primarului, 
înregistrat sub nr. 3635 / 17.05.2018 

 
în temeiul prevederile art. 63 alin. (1) lit. d) i alin. (5) lit. c), art. 68 şi ale art. 115 lit. a) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,   

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 

 
Art.1.-  Se aprobă Regulamentul de desfă urare a  concursului Cupa de table 

„DUDE TEANA”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 
Art.2.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru 
exercitarea controlului de legalitate, Compartimentului pentru activități culturale i sportive din 
cadrul Primăriei comunei Dude tii Noi i se aduce la cuno tință publică prin afi are, precum 
i prin publicarea pe pagina de internet, la adresa www.primariadudestiinoi.ro. 

 
PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
          Alin-Adrian NICA 
              
                                                                                  Avizează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                              Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

 

L.S.___________________ 
 
 
F1/A0   

  L.L./L.L. 
                Ex.3 
 
 
 
 



 

                                                              
 
 

Anexa la Dispoziția primarului nr. 62 / 18.05.2018 
 
 

REGULAMENTUL 
de desfă urare a concursului Cupa de table „DUDE TEANA” din data de 10 iunie 

2018 
 
 

Concursul are ca obiectiv principal promovarea activităților competiționale 
sportive, într-un mediu organizat, prin diverse acțiuni, pentru recreere i socializare. 

Pentru buna desfă urare a concursului, în perioada următoare se va iniția 
procedura de achiziție pentru:  

 prestări servicii, având ca obiect organizare concurs de table. În vederea 
desfă urării într-un mod profesional i organizat a concursului, se va încheia un 
contract cu o persoană fizică sau juridică, autorizată i specializată în organizarea de 
concursuri pentru sporturi de masă ( ah, table, Go, rummy, etc), 

 furnizare de produse: 3 cupe personalizate pentru ocupanții locurilor 1, 2 i 
3, care vor fi oferite câ tigătorilor, 

Orar de joc 
Cupa de table „DUDE TEANA” se va desfă ura în data de 10 iunie 2018, în 

comuna Dude tii Noi, județul Timi , la Căminul Cultural, după următorul program: 
- 08:30 – 09:00 începerea oficială a competiției, proceduri administrative, 

pregătirea fi elor de joc i a legitimațiilor de participare; 
- 09:00 – 10:00 înscrierea concurenților, completarea legitimațiilor i 

atribuirea unui număr de ordine; 
- 10:00 – 18:00 desfă urarea concursului Cupa de table „DUDE TEANA”. 

Competiţia se va desfăşura conform unui grafic stabilit în urma extragerii la sorţi, 
efectuată de către persoana specializată în organizare; 

- 18:00 – 18:30 stabilirea clasamentului câ tigătorilor; 
- 18:30 – 18:45 decernarea premiilor. 
- 18:45 încheierea oficială a concursului Cupa de table „DUDE TEANA” 

2018. 
 

Condiţii de participare. 
 Vârsta minimă 14 ani împliniţi la data desfăşurării concursului; 
 Să nu fie în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor ori a altor substanţe 

halucinogene, etnobotanice, cu efect psihotrop, care pot genera potenţiale pericole 
pentru organizatori şi ceilalţi participanţi la concurs. 

 

 
 
 



 

                                                              
 

Reguli de desfăşurare a competiţiei:  
1. Concursul se desfăşoară în sistemul elveţian de joc, cu un număr de 5 partide. 
2. Fiecare jucător va primi o legitimaţie, pe care vor fi trecute: numele, prenumele şi 

numărul legitimaţiei. 
3. Jucatorul este obligat să deţină legitimaţia pe tot parcursul competiţiei. 
4. Regulile sunt stabilite de către organizatorii competiţiei. 
5. Înainte de aflarea adversarilor, nici un participant nu se va afla aşezat la mesele de 

joc. 
6. Extragerile la sorţi se vor face în mod public şi corect de către organizatori. 
7. Dupa aflarea adversarului, jucătorii se vor aşeza la masa de joc indicată de către 

oficiali. 
8. La finalul jocului, ambii participanţi se vor ridica de la masă şi vor preda foaia de 

joc. 
9. Fiecare linie incepe astfel: ambii jucători aruncă cate un zar, cel care are zarul mai 

mare joacă combinaţia formată din zarul său şi zarul adversarului (Ex: jucătorul A 
aruncă 5, jucătorul B aruncă 3, jucătorul A joacă 5/3). Dacă zarurile sunt egale se repetă 
aruncarea, până la departajare. 

10. Zarurile rămân pe tablă până ce adversarul efectuează mutările. După ce îşi 
ridică zarurile de pe tablă, oponentul poate juca la rândul sau. Zarurile aruncate trebuie 
să atingă, obligatoriu, unul din pereţii tablei. 

11. Se aplica regula „piesă atinsă, piesă mutată”. Jucătorii nu pot reveni asupra 
mutărilor. 

12. Pull-urile scoase din joc se pun în mod obligatoriu pe masă, nu se ţin în mână. 
Zarurile sunt valabile numai dacă rămân pe tablă, în poziţia aşezat după aruncare 
(aruncarea nu se repetă dacă un zar rămâne pe pull). 

13. Se joacă ambele zaruri obligatoriu, întâi zarul cel mare (în cazul în care se poate 
efectua doar una din mutările date de zaruri). 

14. Jucătorul care nu se prezintă la masa de joc în termen de 15 minute de la ora 
programată pentru joc, este penalizat prin pierderea meciului. 

15. Jucătorii au dreptul la 5 minute de pauză, doar în condiţii speciale (nevoi 
fiziologice, probleme deosebite de sănătate) cu aprobarea organizatorului de concurs; la 
fiecare 5 minute, de întârziere se penalizează cu pierderea unui punct de meci (o linie). 

16. Nu exista limită de timp pentru disputarea unui meci, dar mutările se fac în timp 
rezonabil, pentru a nu deranja adversarul şi competiţia. 

În cazul în care un participant va considera că adversarul său ,,trage de timp”, va 
chema un oficial la masa sa. Dacă se constată de către oficial că respectivul jucător 
încearcă să încetinească ritmul partidei şi implicit al competiţiei, poate fi sancţionat prin 
eliminarea din competiţie. 

În acest caz adversarul celui sancţionat va câştiga partida cu 5-0. 
17. Primii clasaţi vor fi premiaţi, conform deciziei organizatorilor, care gestionează 

activitatea jucătorilor de table participanţi la concurs. 

 



                                                        
 
18. Premiile se oferă numai jucătorilor care fac dovada legitimaţiei de joc şi a 

actului de identitate. 
19. Contestaţiile se analizează şi se rezolvă pe loc, pentru a nu întrerupe concursul. 
20. Fumatul în timpul jocului nu este permis. 
21. Concursul se va desfăşura într-o atmosferă de fair-play, cinste şi corectitudine. 
22. Jucătorii sunt rugaţi să respecte şi să ceară altora să se respecte orarul prestabilit. 
23. Adversarii nu au dreptul să se deranjeze verbal sau fizic în timpul desfăşurării 

partidei. 
24. Jucatorii sunt rugaţi să informeze organizatorul înainte de a părăsi locul unde se 

desfăşoară  turneul, în cazul retragerii din competiţie. 
25. Jucatorii sunt rugaţi să  asigure o atmosferă de fair-play. 
26. Jucatorii sunt rugaţi să coopereze pentru a descoperi orice incorectitudini. 
27. Comportamentul inadecvat al concurenţilor faţă de organizatori, adversari şi 

spectatori, va fi penalizat cu excluderea definitivă din competiţie. 
28. După încheierea partidei jucătorii au următoarele obligaţii: 

– fiecare jucător semnează foia de joc şi o completează dupa indicaţiile organizatorilor, 
iar apoi când o predă va aştepta până când un oficial al competiţiei a confirmat că datele 
înscrise sunt corecte; 
– la masa de joc jucătorii nu au voie să lase dezordine (mizerie pe masă şi lângă, 
scaunele nearanjate) sau puluri pe masă. 
 
Reguli privind stabilirea clasamentului 

După terminarea tuturor partidelor de joc, persoana desemnată cu organizarea va 
întocmi un clasament după următoarele criterii, în ordine:  

 punctele obţinute (pentru linie se acord 1 punct, pentru marţ se acordă 2 puncte, 
nu se acceptă linie tehnică sau marţ tehnic); 

 liniaverajul; 
 marţurile; 
 vârsta (în caz de egalitate între 2 sau mai mulţi jucători după aplicare celor 3 

criterii de mai sus, va fi stabilit câştigător jucătorul cel mai tânăr). 
 

Bugetul concursului Cupa de table „DUDE TEANA” 2018, conform Agendei 
cultural sportive şi de tineret pentru anul 2018  – 6.000 lei 

Suma aprobată se va utiliza pentru: 
 achiziţie prestări servicii, având ca obiect organizare concurs de table – 1.000 lei, 
 premii în bani oferite primilor 10 clasaţi – 1.400 lei, 
 cupe, diplome, afişe, legitimaţii – 600 lei, 
 alte cheltuieli – 3.000 lei. 

 
 

 
 



 

                                                       
 
Premiile oferite câştigătorilor concursului Cupa de table „DUDE TEANA” 2018,  

Primii 10 concurenţi clasaţi vor primi şi diplome de participare, pe care va fi 
menţionat locul obţinut în concurs, iar primii 3 clasaţi vor primi câte o cupă. 

În afară de diplome şi cupe, se vor oferi premii în bani primilor 10 sportivi clasaţi, 
astfel: 
 Locul 1 – 400 lei,  
 Locul 2 – 250 lei,  
 Locul 3 – 150 lei,  
 Locul 4-8 – 5 premii x 100 lei,  
 Locul 9-10 – 2 premii x 50 lei, 

Premiile  acordate în urma concursului, se vor achita conform procesului verbal al 
organizatorului i a legislației în vigoare, pe bază de tabel nominal cu semnăturile 
câştigătorilor. 
 

Persoana din cadrul primăriei care va coordona şi monitoriza desfăşurarea 
concursului Cupa de table „DUDE TEANA” din data de 10 iunie 2018 este d-na 
Daniela Butariu, inspector IA, cu atribuţii de referent cultural 
        
Organizatori : 
Primăria i Consiliul Local al comunei Dude tii Noi. 
 
Parteneri media: 
Ziarul local Dude teanul, ziarul regional Banatul Azi, ziarul regional Ziua de Vest. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                              

 

  RAPORT DE SPECIALITATE  
  nr. 3635 din 17.05.2018 

 

privind aprobarea Regulamentului de desfă urare a concursului Cupa de table 
„DUDE TEANA” din data de 10 iunie 2018 

  
 
 

 
Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Dude tii Noi nr. 107 din 28.11.2017 s+a 

aprobat Agenda cultural-sportivă i de tineret pentru anul 2018. Ulterior, prin dispoziţia 

primarului nr. 54  din 04.05.2018 a fost rectificat bugetul alocat activităților culturale, 

educative i sportive în comuna Dude tii Noi, în anul 2018 şi a fost adugat ca şi activitate 

Concursul de table „Dudeşteana”, care se va desfăşura în data de 10 iunie 2018.  

Pentru bugetul concursului a fost aprobată suma de 6.000 lei. 

Condițiile pentru buna desfă urare a concursului sunt: întocmirea i aprobarea unui 

Regulament de desfă urare i achiziția unei prestări de servicii, cu obiectul organizarea 

concursului de table. Gestionarea concursului de către o societate cu experiență în domeniu 

este necesară pentru atingerea unui grad profesional de desfă urare, pentru celeritate i 

pentru calitate.    

Regulamentul de organizare al concursului trebuie să conțină reguli procedurale 

privind buna desfă urare a acestei competiții: calendarul competiției, condiții de participare, 

reguli ale concursului, bugetul i categoriile de cheltuieli aprobate, premiile oferite. 

Pentru aceste motive propun emiterea unei dispoziții prin care să fie aprobat 

Regulament de desfă urare a concursului Cupa de table „DUDE TEANA” din data de 10 

iunie 2018 – anexă la prezentul raport de specialitate. 

 

Inspector II 

Cosmin UNGUREANU 

 

 

 

 

 



                                                              
 
 

Anexa la Raportul de specialitate nr. 3635 / 17.05.2018  
 
 

REGULAMENTUL 
de desfă urare a concursului Cupa de table „DUDE TEANA” din data de 10 iunie 

2018 
 
 

Concursul are ca obiectiv principal promovarea activităților competiționale 
sportive, într-un mediu organizat, prin diverse acțiuni, pentru recreere i socializare. 

Pentru buna desfă urare a concursului, în perioada următoare se va iniția 
procedura de achiziție pentru:  

 prestări servicii, având ca obiect organizare concurs de table. În vederea 
desfă urării într-un mod profesional i organizat a concursului, se va încheia un 
contract cu o persoană fizică sau juridică, autorizată i specializată în organizarea de 
concursuri pentru sporturi de masă ( ah, table, Go, rummy, etc), 

 furnizare de produse: 3 cupe personalizate pentru ocupanții locurilor 1, 2 i 
3, care vor fi oferite câ tigătorilor, 

Orar de joc 
Cupa de table „DUDE TEANA” se va desfă ura în data de 10 iunie 2018, în 

comuna Dude tii Noi, județul Timi , la Căminul Cultural, după următorul program: 
- 08:30 – 09:00 începerea oficială a competiției, proceduri administrative, 

pregătirea fi elor de joc i a legitimațiilor de participare; 
- 09:00 – 10:00 înscrierea concurenților, completarea legitimațiilor i 

atribuirea unui număr de ordine; 
- 10:00 – 18:00 desfă urarea concursului Cupa de table „DUDE TEANA”. 

Competiţia se va desfăşura conform unui grafic stabilit în urma extragerii la sorţi, 
efectuată de către persoana specializată în organizare; 

- 18:00 – 18:30 stabilirea clasamentului câ tigătorilor; 
- 18:30 – 18:45 decernarea premiilor. 
- 18:45 încheierea oficială a concursului Cupa de table „DUDE TEANA” 

2018. 
 

Condiţii de participare. 
 Vârsta minimă 14 ani împliniţi la data desfăşurării concursului; 
 Să nu fie în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor ori a altor substanţe 

halucinogene, etnobotanice, cu efect psihotrop, care pot genera potenţiale pericole 
pentru organizatori şi ceilalţi participanţi la concurs. 

 

 
 
 



 

                                                              
Reguli de desfăşurare a competiţiei:  

1. Concursul se desfăşoară în sistemul elveţian de joc, cu un număr de 5 partide. 
2. Fiecare jucător va primi o legitimaţie, pe care vor fi trecute: numele, prenumele şi 

numărul legitimaţiei. 
3. Jucatorul este obligat să deţină legitimaţia pe tot parcursul competiţiei. 
4. Regulile sunt stabilite de către organizatorii competiţiei. 
5. Înainte de aflarea adversarilor, nici un participant nu se va afla aşezat la mesele de 

joc. 
6. Extragerile la sorţi se vor face în mod public şi corect de către organizatori. 
7. Dupa aflarea adversarului, jucătorii se vor aşeza la masa de joc indicată de către 

oficiali. 
8. La finalul jocului, ambii participanţi se vor ridica de la masă şi vor preda foaia de 

joc. 
9. Fiecare linie incepe astfel: ambii jucători aruncă cate un zar, cel care are zarul mai 

mare joacă combinaţia formată din zarul său şi zarul adversarului (Ex: jucătorul A 
aruncă 5, jucătorul B aruncă 3, jucătorul A joacă 5/3). Dacă zarurile sunt egale se repetă 
aruncarea, până la departajare. 

10. Zarurile rămân pe tablă până ce adversarul efectuează mutările. După ce îşi 
ridică zarurile de pe tablă, oponentul poate juca la rândul sau. Zarurile aruncate trebuie 
să atingă, obligatoriu, unul din pereţii tablei. 

11. Se aplica regula „piesă atinsă, piesă mutată”. Jucătorii nu pot reveni asupra 
mutărilor. 

12. Pull-urile scoase din joc se pun în mod obligatoriu pe masă, nu se ţin în mână. 
Zarurile sunt valabile numai dacă rămân pe tablă, în poziţia aşezat după aruncare 
(aruncarea nu se repetă dacă un zar rămâne pe pull). 

13. Se joacă ambele zaruri obligatoriu, întâi zarul cel mare (în cazul în care se poate 
efectua doar una din mutările date de zaruri). 

14. Jucătorul care nu se prezintă la masa de joc în termen de 15 minute de la ora 
programată pentru joc, este penalizat prin pierderea meciului. 

15. Jucătorii au dreptul la 5 minute de pauză, doar în condiţii speciale (nevoi 
fiziologice, probleme deosebite de sănătate) cu aprobarea organizatorului de concurs; la 
fiecare 5 minute, de întârziere se penalizează cu pierderea unui punct de meci (o linie). 

16. Nu exista limită de timp pentru disputarea unui meci, dar mutările se fac în timp 
rezonabil, pentru a nu deranja adversarul şi competiţia. 

În cazul în care un participant va considera că adversarul său ,,trage de timp”, va 
chema un oficial la masa sa. Dacă se constată de către oficial că respectivul jucător 
încearcă să încetinească ritmul partidei şi implicit al competiţiei, poate fi sancţionat prin 
eliminarea din competiţie. 

În acest caz adversarul celui sancţionat va câştiga partida cu 5-0. 
17. Primii clasaţi vor fi premiaţi, conform deciziei organizatorilor, care gestionează 

activitatea jucătorilor de table participanţi la concurs. 

 



                                                        
 
18. Premiile se oferă numai jucătorilor care fac dovada legitimaţiei de joc şi a 

actului de identitate. 
19. Contestaţiile se analizează şi se rezolvă pe loc, pentru a nu întrerupe concursul. 
20. Fumatul în timpul jocului nu este permis. 
21. Concursul se va desfăşura într-o atmosferă de fair-play, cinste şi corectitudine. 
22. Jucătorii sunt rugaţi să respecte şi să ceară altora să se respecte orarul prestabilit. 
23. Adversarii nu au dreptul să se deranjeze verbal sau fizic în timpul desfăşurării 

partidei. 
24. Jucatorii sunt rugaţi să informeze organizatorul înainte de a părăsi locul unde se 

desfăşoară  turneul, în cazul retragerii din competiţie. 
25. Jucatorii sunt rugaţi să  asigure o atmosferă de fair-play. 
26. Jucatorii sunt rugaţi să coopereze pentru a descoperi orice incorectitudini. 
27. Comportamentul inadecvat al concurenţilor faţă de organizatori, adversari şi 

spectatori, va fi penalizat cu excluderea definitivă din competiţie. 
28. După încheierea partidei jucătorii au următoarele obligaţii: 

– fiecare jucător semnează foia de joc şi o completează dupa indicaţiile organizatorilor, 
iar apoi când o predă va aştepta până când un oficial al competiţiei a confirmat că datele 
înscrise sunt corecte; 
– la masa de joc jucătorii nu au voie să lase dezordine (mizerie pe masă şi lângă, 
scaunele nearanjate) sau puluri pe masă. 
 
Reguli privind stabilirea clasamentului 

După terminarea tuturor partidelor de joc, persoana desemnată cu organizarea va 
întocmi un clasament după următoarele criterii, în ordine:  

 punctele obţinute (pentru linie se acord 1 punct, pentru marţ se acordă 2 puncte, 
nu se acceptă linie tehnică sau marţ tehnic); 

 liniaverajul; 
 marţurile; 
 vârsta (în caz de egalitate între 2 sau mai mulţi jucători după aplicare celor 3 

criterii de mai sus, va fi stabilit câştigător jucătorul cel mai tânăr). 
 

Bugetul concursului Cupa de table „DUDE TEANA” 2018, conform Agendei 
cultural sportive şi de tineret pentru anul 2018  – 6.000 lei 

Suma aprobată se va utiliza pentru: 
 achiziţie prestări servicii, având ca obiect organizare concurs de table – 1.000 lei, 
 premii în bani oferite primilor 10 clasaţi – 1.400 lei, 
 cupe, diplome, afişe, legitimaţii – 600 lei, 
 alte cheltuieli – 3.000 lei. 

 
 

 
 



 

                                                       
 
Premiile oferite câştigătorilor concursului Cupa de table „DUDE TEANA” 2018,  

Primii 10 concurenţi clasaţi vor primi şi diplome de participare, pe care va fi 
menţionat locul obţinut în concurs, iar primii 3 clasaţi vor primi câte o cupă. 

În afară de diplome şi cupe, se vor oferi premii în bani primilor 10 sportivi clasaţi, 
astfel: 
 Locul 1 – 400 lei,  
 Locul 2 – 250 lei,  
 Locul 3 – 150 lei,  
 Locul 4-8 – 5 premii x 100 lei,  
 Locul 9-10 – 2 premii x 50 lei, 

Premiile  acordate în urma concursului, se vor achita conform procesului verbal al 
organizatorului i a legislației în vigoare, pe bază de tabel nominal cu semnăturile 
câştigătorilor. 
 

Persoana din cadrul primăriei care va coordona şi monitoriza desfăşurarea 
concursului Cupa de table „DUDE TEANA” din data de 10 iunie 2018 este d-na 
Daniela Butariu, inspector IA, cu atribuţii de referent cultural 
        
Organizatori : 
Primăria i Consiliul Local al comunei Dude tii Noi. 
 
Parteneri media: 
Ziarul local Dude teanul, ziarul regional Banatul Azi, ziarul regional Ziua de Vest. 
 
 
 
 

Inspector II 

 Cosmin UNGUREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   


