Ministerul Educaţiei Naționale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ȘI DE
ACORDARE A PREMIILOR
”Sibiul cercetătorilor – știință, tehnologie și cultură”
(perioada de desfășurare: mai 2017 – septembrie 2017)

Art. 1 Organizatorul
1.1 Concursul “Sibiul cercetătorilor – știință, tehnologie și cultură” este organizat de către Universitatea
”Lucian Blaga” din Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Bdul. Victoriei, nr. 10, județul Sibiu, cod fiscal 4480173,
tel. / fax +40-(269) 21.60.62, având contul RO41TREZ57620F332000XXXX, deschis la Trezoreria Sibiu,
sucursala Sibiu, reprezentată de Bondrea Ioan, având funcția de Rector.
1.2 În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor
fi realizate de către organizator.
1.3 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (“regulamentul”) care este
obligatoriu pentru toți participanții.
1.4 Prin participarea la acest concurs, se prezumă luarea la cunoștință a regulamentului și acordul
Participantului de a participa la acest concurs în condițiile prevăzute de regulament. Participanții se obligă să
respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului regulament.
Art. 2 Durata și locul de desfășurare
2.1 Concursul este organizat de către Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada mai – septembrie
2017.
Art. 3 Regulamentul oficial al concursului
3.1 Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a
concursului, în format electronic, prin accesarea site-ului http://cercetare.ulbsibiu.ro/nc.html.
3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa precum și dreptul de a suspenda și/sau
înceta și/sau întrerupe desfășurarea concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire
la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor
acestui
regulament
vor
fi
comunicate
către
public
prin
publicarea
pe
site-ul
http://cercetare.ulbsibiu.ro/nc.html.
Art. 4 Scop
4.1 Noaptea Cercetătorilor 2017 este un proiect prin care Sibiul participă pentru al patrulea an consecutiv,
alături de peste 300 de orașe din Europa, la un eveniment internațional ce își propune să aducă cercetătorii
mai aproape de publicul larg și să contribuie la o mai bună cunoaștere a rezultatelor și impactului cercetării
asupra comunității.
4.2 Concursul Sibiul cercetătorilor – știință, tehnologie și cultură îşi propune sporirea interesului tinerei
generaţii pentru domeniile ştiinţific şi tehnic, având ca tematică exemplificarea prin tehnici vizuale a
modului în care rezultatele diverselor cercetări şi experimente pot avea efecte vizibile asupra dezvoltării şi
prosperităţii oraşului Sibiu.
Art. 5 Participanții
5.1 Se pot înscrie în vederea participării la concurs sub denumirea de coordonatori de proiect toate cadrele
didactice din unitățile de învățământ gimnazial, liceal și facultăți, din județul Sibiu, ce vor putea reprezenta
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echipe de maxim 3 elevi/studenți din clasele gimnaziale V-VIII, liceu și facultăți. Cadrul didactic
coordonator, împreună cu elevul/elevii/studentul/studenții vor forma echipa de proiect.
5.2 Pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cadrul didactic va trebui să obțină acordul în scris de la
părinților/tutorilor legali ai elevilor care vor participa la concurs, conform Anexei 1 a regulamentului.
5.3 Un cadru didactic poate coordona mai multe echipe de proiect. Un elev/student se poate înscrie în una
sau mai multe echipe de proiect.
Art. 6 Mecanismul concursului
6.1 Participarea la acest concurs presupune următoarele:
● Echipa de proiect trebuie să realizeze un proiect inovativ, științific sau tehnic, cu caracter
experimental-demonstrativ;
● Pe baza proiectului trebuie realizat un film de prezentare a experimentului/demonstrației cu o durată
de maxim 5 minute, în care participanții să răspundă și la întrebarea: ”Cum poate influența acest
proiect dezvoltarea orașului Sibiu și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului?”;
● Materialul video (filmul), împreună cu formularul de participare (Anexa 2) vor fi transmise la adresa
de email: dep.cercetare@ulbsibiu.ro până la data de 20 septembrie 2017; Se recomandă ca
materialul video să fie HD (format .mp4 sau .mov) cu o calitate bună a imaginii și sunetului și
mărimea fișierului să fie de cca. 30 MB (pentru trimiterea fișierului se recomandă utilizarea unei
aplicații de transfer fișiere de tipul Wetransfer - https://www.wetransfer.com/).
● Toate filmele înscrise de către participanți, vor putea fi vizualizate pe pagina de Facebook dedicată
concursului Noaptea Cercetătorilor Sibiu https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorSibiu/
● Filmele vor putea fi votate de persoanele care dețin un cont de Facebook și care accesează tabul
concursului.
● Numărul de voturi (like-uri) vor fi luate în calcul de către comisia de jurizare conform prevederilor
din Art. 7 Jurizarea.
6.2 Pentru ca filmul să fie înscris în concurs trebuie să respecte următoarele cerințe:
● să nu conțină nici un mesaj ilegal, imoral sau antisocial;
● să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod
direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
● să nu conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze
intimitatea, dreptul la viața privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, firme sau entitate și
nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile.
● să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate;
● să nu conțină aluzii la mărcile de țigări sau alcool;
● să respecte tematica concursului.

Art. 7 Jurizarea
7.1 Un juriu alcătuit din cadre didactice ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu va evalua toate proiectele
înscrise în concurs. Acestea vor fi evaluate și punctate în funcție de următoarele criterii:
● caracterul aplicativ al proiectului propus;
● impactul proiectului asupra dezvoltării orașului Sibiu și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor
orașului, reflectat prin răspunsul la întrebarea concursului;
● modul de prezentare al proiectului în cadrul filmului;
● numărul de voturi (like-uri) însoțite obligatoriu de un comentariu, primite pe pagina de Facebook
dedicată concursului Noaptea Cercetătorilor Sibiu;
7.2 Pentru premiul ”cel mai activ profesor” criteriul de evaluare este dat de numărul de echipe înscrise în
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concurs de către profesorul respectiv.
7.2 În urma jurizării, vor fi selectați cei 9 câștigători.
7.3 Rezultatele vor fi afișate în data de 22 septembrie 2017 pe site-ul http://cercetare.ulbsibiu.ro/nc.html și
pe pagina de Facebook a evenimentului https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorSibiu/.
7.4 Câștigătorii vor fi contactați la numărul de telefon transmis și pe e-mail în maxim 3 zile lucrătoare de la
momentul desemnării câștigului.
7.5 În cazul în care potențialul câștigător nu poate fi contactat, acesta va fi invalidat.
7.6 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare. Diplomele vor putea fi ridicate în cadrul
evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2017 – 29 septembrie 2017.
Art. 8 Premierea
8.1 Câștigătorii vor primi următoarele premii:
● câte 1 premiu/echipă/categorie: gimnaziu, liceu, facultate - total 3 premii (3x1200 ron/premiu);
● 1 premiu: echipei cu cel mai inovativă idee (1200 ron);
● 1 premiu: echipei cu cel mai bine realizat film de prezentare (1200 ron);
● 1 premiu: echipei cu cel mai aplicativ experiment (1200 ron);
● 1 premiu: cea mai amuzantă idee (1200 ron);
● 1 premiu: cel mai popular proiect (1200 ron);
● 1 premiu: cel mai activ profesor (400 ron).
8.2 În cazul în care premiile nu pot fi acordate la o anumită categorie, organizatorul își rezervă dreptul de a
redistribui premiile rămase, la altă categorie.
8.3 Pentru acordarea premiilor participanții câștigători trebuie să furnizeze organizatorului toate informațiile
solicitate de acesta (ex. nume, adresă, CNP etc.)
8.4 Premiul constând în bani va fi înmânat membrilor echipei proiectului câștigător. Premiul oferit în cadrul
acestui concurs se va împărți în mod egal la numărul de participanți (coordonatorul de echipă +
elevii/studenții participanți) din echipa declarată câștigătoare.
8.5 Acordarea premiilor va avea loc în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2017 (29 septembrie
2017), unde echipele câștigătoare sunt invitate să își prezinte/expună proiectul.
Art. 9. Responsabilitate
9.1 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi chemat în garanție în litigiile referitoare la dreptul
de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor
influența principiul conform căruia organizatorul va acorda premiul persoanei care respectă prevederile
acestui regulament și îndeplinește criteriile și condițiile prevăzute de acest regulament. Din momentul
primirii premiilor de către câștigător, organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.
Art. 10. Confidențialitatea datelor
10.1 Organizatorul prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP"), astfel cum aceasta a fost modificată și completată
ulterior.
10.2 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin prezentul
regulament, participanții, câștigătorii premiilor concursului își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele
lor cu caracter personal să fie introduse în baza de date a organizatorului în vederea validării, atribuirii
premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale.
Art. 11. Încetarea Concursului
Prezentul concurs poate înceta pe durata concursului numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie
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forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității organizatorului de a continua, din motive independente de
voința sa.
*Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, petrecut după
intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile
contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de forță majoră.
În cazul în care invocă forța majoră, organizatorul este obligat să comunice existența acestuia Participanților,
în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.
Art. 12. Litigii
12.1 Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești
competente din România.
Rector,
Prof.univ.dr. Ioan BONDREA

Coordonator proiect,
Lect. univ. dr. Roxana Săvescu
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ANEXA 1

DECLARAȚIE
Subsemnații, ................................................................................................, nascută la data de
..........................., în localitatea ..........................................., județul/sectorul .................................,
domiciliată în ................................................, str. ……………………………... nr. ………, bl.
………, sc. …….., et. ……., ap. ……., posesoare a CI seria ...... nr. ............ eliberată de
................................., la data de ......................, CNP ..........................................................,
și ................................................................................................, născut la data de ...........................,
în localitatea ..........................................., județul/sectorul ................................., domiciliat în
................................................, str. ……………………………... nr. ………, bl. ………, sc. ……..,
et. ……., ap. ……., posesor al CI seria ...... nr. ............ eliberată de ...................................., la data
de ......................................., CNP ..........................................., în calitate de reprezentanți legali
(părinți) ai minorului ................................................................................................, nascut(ă) la data
de ..........................., în localitatea ..........................................., județul/sectorul .................................,
domiciliat(a) în ................................................, str. ……………………………... nr. ………, bl.
………, sc. …….., et. ……., ap. …........…., CNP .........................................., prin prezenta
declarăm următoarele:
Suntem de acord și ne dăm prin prezentul în mod expres consimțământul ca Universitatea ”Lucian
Blaga” din Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Bdul. Victoriei, nr. 10, județul Sibiu, cod fiscal 4480173,
tel. / fax +40-(269) 21.60.62, având contul RO41TREZ57620F332000XXXX, deschis la Trezoreria
Sibiu, sucursala Sibiu, reprezentată de Bondrea Ioan, având funcția de Rector, având calitatea de
organizator al concursului ”Sibiul cercetătorilor – știință, tehnologie și cultură” desfășurat în
perioada mai 2017 – septembrie 2017, denumită în continuare “concursul”, în cadrul căreia
conform termenilor și condițiilor Regulamentului Oficial al Concursului, să folosească numele
(numele
și/sau
prenumele),
vocea
și
imaginea
fiului/fiicei
noastre,
............................................................................, astfel încât copilul nostru să se înscrie și să
participe conform prevederilor din Regulamentul Concursului, de care avem deplină cunoștință și
pe care le-am respectat în vederea înscrierii în mod valabil în concurs și posibilității câștigării și
înmânării premiului.
Prezentul acord a fost incheiat astăzi, _____________ 2017, în 2 (două) exemplare originale.
DECLARANȚI,
Nume/Prenume ____________________
Semnătura părinte __________________
Nume/Prenume ____________________
Semnătura părinte __________________
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ANEXA 2

FORMULAR DE PARTICIPARE
Titlu proiect: ..................................................................................................................................
Prezentare scurtă a experimentului/demonstrației: .......................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Coordonatorul proiectului
Cadru didactic
Nume, Prenume: .............................................................................................................
Școala/Liceul/Facultatea: ................................................................................................

Membrii echipei
Elev*/Student 1
Nume, Prenume: .............................................................................................................
Școala/Liceul/Facultatea: .................................................................................................
Clasa/Programul și anul de studii: ......................................................................................
Elev*/Student 2 (dacă e cazul)
Nume, Prenume: .............................................................................................................
Școala/Liceul/Facultatea: .................................................................................................
Clasa/Programul și anul de studii: ......................................................................................
Elev*/Student 3 (dacă e cazul)
Nume, Prenume: .............................................................................................................
Școala/Liceul/Facultatea: .................................................................................................
Clasa/Programul și anul de studii: ......................................................................................

*Notă - Pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cadrul didactic va trebui să obțină
acordul în scris de la părintele/tutorele legal al elevilor care vor participa la concurs, conform
Anexei 1 a regulamentului.
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