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REGULAMENT 

CONCURSUL DE CREAȚIE TEHNICO-ARTISTICĂ  

„ENERGETICA ÎN 30 DE SECUNDE” 
 

Art. 1 – Preambul 

1.1. Facultatea de Energetică - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB-ENG), (denumită în 

continuare „Organizator”), IEEE PES Romania Chapter și ASFE – Asociația Studenților din Facultatea 

de Energetică, (denumită în continuare ,,Partener”), cooperează în vederea organizării unei competiţii de 

proiecte destinate studenților. 

1.2. Competiţia vizează crearea de fișiere video, cu o durată de 1-3 minute, prin care sunt prezentate o 

serie de probleme cu care omenirea (pământul) de confruntă, precum și posibile soluții de ameliorare specifice 

energeticii. Cele mai bune spoturi video vor fi difuzate pe canalele media ale Facultății de Energetică. 

Participanții au libertatea de a alege subiectul prezentat în imaginile video, acesta fiind validat de comisia de 

selecție. 

1.3. Organizarea şi derularea competiţiei menţionată mai sus se realizează pe baza prezentului 

regulament (denumit în continuare Regulamentul).  

1.4. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant în format electronic, prin accesarea paginii web a 

Facultății de Energetică. De asemenea, informații suplimentare privind organizarea competiției de proiecte pot 

fi solicitate la adresa de e-mail lucian.toma@upb.ro.  

1.5. Prin participarea/înscrierea la acest concurs, se prezumă cunoașterea prevederilor acestui 

Regulament. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor 

prezentului Regulament.  

 

Art. 2 – Dreptul de participare 

2.1. La concurs se pot înscrie echipe formate din maximum trei studenți. Aceștia trebuie să fie studenți 

ai Facultății de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din București, de la studii de licență sau studii de 

masterat. 

2.2. Participanții se pot înscrie cu proiecte realizate individual sau în echipă. 

2.3. Pentru înscrierea la concurs membrii echipelor vor completa Formularul de înscriere la concurs 

(Anexa 1), comun pentru membrii aceleiași echipe, cu datele de identificare: 

• Numele și prenumele  
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• anul de studii, specialitatea 

• adresele de e-mail 

• număr de telefon de contact 

2.4. Formularul de înscriere la concurs va fi însoțit de declarația de consimțământ pentru prelucrarea 

datelor personale și cesionarea dreptului de autor, conform Anexei 2 a prezentului Regulament. 

2.5. Dosarul pentru înscrierea la concurs se depune, în original, la Secretariatul Facultății de Energetică. 

Persoana de contact este dl. conf.dr.ing. Lucia Toma. 

2.6. Înscrierea și participarea la concurs sunt gratuite. 

 

Art. 3 – Derularea concursului 

3.1. Calendarul desfășurării etapelor concursului este prezentat în continuare  

Nr. 

crt. 

Activitatea Perioadă alocată 

1. Lansarea competiției  10.10.2022 

2. Înscrierea echipelor în concurs 10.10.2022 – 17.10.2022 

3. Asigurare consiliere tehnică  14.10.2022 – 28.10.2022 

4. Predarea proiectului 28.10.2022 ora 24:00 

5. Prezentarea proiectului, și jurizarea 31.10.2022 

6. Premierea  03.11.2022 

 

3.2. Jurizarea se va face de către o comisie formată din Prof.dr.ing. Lăcrămioara-Diana Robescu, 

Conf.dr.ing Lucian Toma, Conf.dr.ing. Constantin Ionescu, Ș.l.dr.ing. Mihaela Diminescu, Stud. Ștefan 

Voinilă. 

3.3. Pentru jurizare, comisia va ține cont de criteriile următoare: 

• Aspectul grafic – 30% 

• Animația – 30% 

• Descrierea subiectului din punct de vedere tehnic – 40% 

3.5. Eventualele contestații legate de jurizare pot fi trimise în termen de 24 de ore de la anunțarea 

rezultatelor la adresa de e-mail: lucian.toma@upb.ro. Soluționarea și comunicarea contestațiilor se va face în 

termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor. 

3.7. Fișierul video al proiectului înscris la concurs se predă direct, cu ajutorul unui memory stick, dlui 

conf.dr.ing. Lucian Toma 
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Art. 4 – Validarea câștigătorilor și acordarea premiilor 

4.1. Organizatorul împreună cu Partenerul vor proceda la analizarea proiectelor și stabilirea echipelor 

câștigătoare.  

4.2. Un proiect este validat doar dacă au fost îndeplinite toate condițiile menționate în prezentul 

Regulament.  

4.3. Un proiect declarat câștigător va fi invalidat în următoarele condiții:  

• Dacă s-a constatat că pentru realizare proiectului s-au folosit secvențe video pentru care 

studentul/studenții nu dețin(e) dreptul de utilizare;  

• Dacă încalcă condițiile de participare la concurs;  

4.5. Anunțarea proiectelor câștigătoare se va realiza în data de 03 noiembrie  2022, când este prevăzută 

organizarea festivității de premiere.  

4.6. Valoarea premiilor este după cum urmează:  

i. Premiul I – 1200 lei, pe echipă 

ii. Premiul II – 900 lei, pe echipă 

iii. Premiul III – 600 lei, pe echipă 

4.8. Premiile vor fi acordate de către IEEE PES Romania Chapter studenților care au participat la 

realizarea proiectelor câștigătoare sub formă de produse, alese preferențial de studenți. 

 

Art. 6 – Drepturi de autor 

6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza fișierele video înscrise de studenți la concurs în 

scopuri de promovare prin diverse canale de comunicare. 

6.3. Prin prezentul regulament studenții din echipele participante cedează organizatorului în regim de 

exclusivitate toate drepturile de utilizare a fișierelor video din proiect pe o perioadă de 20 de ani. 

 

Art. 8 – Dispoziții finale 

8.1. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor 

prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica 

oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării 

prealabile a Partenerului prin notificare scrisă cât și a modificărilor făcute pe pagina de web proprie a 

concursului. Modificările / forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după luarea la 

cunoștință de către Partener și după publicarea online.  
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8.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii 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 

competente din România. 

8.4. Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie 

forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a 

continua Concursul. În asemenea situaţii, Organizatorul nu are nicio obligaţie asumată faţă de participanţii la 

Concurs, după cum nu este obligat să plătească vreo sumă cu titlu de despăgubire sau altele asemănătoare. 

Litigiile şi legea aplicabilă eventualelor litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanţii la 

Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, 

litigiile vor fi soluționate de instanța de judecată competentă, în conformitate cu legislația în vigoare a 

României.  

8.5. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. 
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Anexa 1 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS 

 

Date privind membrii echipei: 

 Participant 1 Participant 2 Participant 3 

Numele și prenumele    

Anul de studii    

Specialitatea    

E-mail    

Nr. de telefon    

Semnătura    

 

 

  



   

 

 

 
 

 
6 

 

Anexa 2  

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

pentru prelucrarea datelor personale, utilizarea imaginilor foto și a înregistrărilor audio și video de 

către organizatorii concursului și cesiunea drepturilor de autor 

 
Subsemnatul______________________, student al Facultății____________________, anul de 

studii______, specializarea_______________, CNP_______________________________, prin 

înscrierea proiectului cu 

titlul____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ la concursul Pământul – casa mea, îmi exprim expres şi neechivoc consimţământul ca: 

1. Datele mele personale să fie prelucrate de organizator doar în scopul prezentului concurs. 

Declar că sunt informat cu privire la drepturile mele legale legate de utilizarea datelor cu 

caracter personal, conform Regulamentului UE nr. 679/2016, privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date. 

2. Imaginile video realizare de mine în cadrul proiectului să fie utilizate de către organizator 

pentru o perioadă de 20 de ani.  

 

Subsemnatul, declar că am citit și am înțeles în totalitate această declarație, prin urmare accept 

să o semnez din propria voință. 

 

 

Data        Semnătura 

 

Notă: Această declarație se semnează de către fiecare membru al echipei 

 


