
 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

  „Proiecte de 10 la 10 ani în Uniunea Europeană” 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

1.1. Concursul „Proiecte de 10 la 10 ani în Uniunea Europeană” care face obiectul prezentului 

regulament are ca scop realizarea de lucrări creative care să ilustreze tema „Ziua Europei 2017. 

10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, 10 ani de fonduri europene” 

(denumit în continuare şi „Concursul”). 

1.2. Organizatorul concursului este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi 

Fondurilor Europene, cu sediul în Str. Libertatii nr.16, latura Nord, Bucureşti, sector 5, 

ROMÂNIA, (denumit în continuare „Organizatorul”), instituţie publică, cu personalitate 

juridică, aflată în subordinea Guvernului. 

1.3. Concursul se va organiza şi derula cu sprijinul SC MEDIA ONE SRL, lider al asocierii 

MEDIA ONE SRL & BRAND MINDERS CONSULTING SRL, cu sediul în Ploieşti, Str. Mihai 

Bravu nr. 6, Jud. Prahova, punct de lucru strada Nicoale Mavrogheni, nr. 1, Sector 3, București 

telefon 021.315.05.16/fax 021.315.05.16, e-mail: office@mediaone.ro, număr de înmatriculare 

J29/3019/09.12.1994 cod fiscal CUI: RO6884372, cont RO79TREZ5215069XXX002178 

deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin Arghiropol Mihail-Sebastian, Administrator, 

(denumit în continuare „Împuternicitul”) care va acţiona în numele şi/sau pe seama 

Organizatorului în acest sens, în baza contractului de servicii nr.164/21.04.2017. 

1.4 Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare şi 

“Regulamentul”). Regulament înseamnă prezentul document, inclusiv aşa cum acesta va fi 

modificat, inclusiv toate şi oricare dintre regulile Concursului, şi care sunt obligatorii în mod 

necondiţionat pentru toţi participanţii. 

1.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata concursului, prin 

publicarea acestuia pe website-ul mediaone.ro, secțiunea „Noutăți” şi pe pagina de Facebook a 

concursului Fonduri Europene Structurale și de Investiții – România, link 

https://www.facebook.com/Fonduri-Europene-Structurale-%C8%99i-de-Investi%C8%9Bii-

Rom%C3%A2nia-581612591868149/?fref=ts precum şi prin orice alte modalităţi impuse 

conform legislaţiei aplicabile în România. 

1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata concursului, urmând 

ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabilă a acestora, pe site-ul 

și pe pagina de Facebook menționate mai sus. 
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https://www.facebook.com/Fonduri-Europene-Structurale-%C8%99i-de-Investi%C8%9Bii-Rom%C3%A2nia-581612591868149/?fref=ts


 

 

 

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

2.1. La concurs pot participa toate persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii 

(denumite împreună în cadrul prezentului regulament „Participanţii” şi fiecare dintre aceştia 

„Participantul”): 

 

a) sunt cetăţeni români 

b) au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data înscrierii în concurs; 

c) s-au înscris la Concurs prin trimiterea la adresa concurs@mediaone.ro a unui email de 

înscriere în competiție care să respecte condițiile stabilite la art. 2. 

d)  pot face dovada că urmează studii universitare în cadrul unor instituții de învățământ superior 

din România din domeniile industriilor creative (advertising, arhitectură, arte şi piaţă de artă, 

meşteșuguri, design, modă, film, video și fotografie, software și computer games, muzică, arte 

vizuale şi performing arts, publishing, televiziune, radio). 

e) deţin un document de identitate valabil. 

f) nu sunt salariaţi şi/sau colaboratori persoane fizice (având un contract în vigoare) ai 

Organizatorului şi/sau ai Împuternicitului sau soţi/ soţii ori rude de gradul întâi ale acestora; 

2.2. Înscriererea şi participarea la concurs sunt gratuite. 

 

2.3. Categorii concurs 

 

Participantii se pot înscrie într-una dintre cele cinci secțiuni ale concursului: 

1. Artele spectacolului și arte vizuale: muzică, teatru, dans, pictură, sculptură, grafică, 

design, arte decorative, modă, fotografie. 

2. Design și arhitectură: urbanism, amenajare a teritoriului, design interior, design grafic, 

design editorial, design interactiv, design industrial. 

3. Media și comunicare audiovizuală: filme, televiziune, radio, 3D, multimedia, publicații, 

comunicare, publicitate, marketing și branding. 

4. Patrimoniul cultural: spații culturale (situri arheologice, muzee, biblioteci, expoziții), 

expresii culturale tradiționale, melteșuguri, turism și gastronomie. 

5. Software: programe de calculator, jocuri video, conținut creativ și digital, site-uri web, 

aplicații mobile. 
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2.4. Tema concursului: „Ziua Europei 2017. 10 ani de la aderarea României la Uniunea 

Europeană, 10 ani de fonduri europene” 

Organizatorii concursului așteaptă de la participanți să arate prin diverse medii creative 

schimbarea României în cei 10 ani de când e membră UE. Lucrările vor surprinde, de exemplu, 

transformarea (atunci vs. acum), povești personale sau ale comunităților care s-au schimbat 

datorită aderării României la Uniunea Europeană, bune practici de înnoire și modernizare, de 

readucere la viață a unor spații uitate, fie că este vorba despre ilustrarea valorilor Uniunii 

Europene, în general, sau foarte concret, despre rezultatul unui proiect derulat cu sprijin din 

fonduri europene. De asemenea, vor fi apreciate și propunerile studenților din industriile creative 

care vor imagina viitorul României în UE. 

 

3. CALENDARUL CONCURSULUI 

3.1. Înscrierea la concurs se poate face DOAR în perioada 28 aprilie 2017 - 3 mai 2017, ora 

18:00.  

3.2. Prezentarea lucrărilor participanților pe pagina de Facebook a concursului: 4 mai 2017.  

3.3. Perioada de jurizare (criteriu 1 de punctare) și perioada de acumulare aprecieri Facebook 

(criteriu 2 de punctare): 4 - 6 mai 2017, ora 12.00. 

3.4. Stabilirea câștigătorilor și anunțarea primelor trei locuri pe fiecare secțiune a concursului, pe 

pagina de Facebook: 6 mai 2017.. 

3.5. Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor concursului vor avea loc în data de 08 mai 

2017 în cadrul festivității Galei “Ziua Europei 2017”, la Teatrul Național din București - Sala 

Studio, începând cu ora 19:45. 

 

4. ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA CONCURS; CRITERII DE EXCLUDERE; 

CONDIŢII ȘI SPECIFICAȚII  

4.1. Un student poate participa doar la o singură secțiune a concursului, respectiv se poate înscrie 

cu un singur proiect la oricare dintre secţiuni. 

4.2 Participantul poate să înscrie o lucrare proprie, indiferent dacă aceasta a mai participat 

şi/sau a câştigat concursuri similare. 

4.3. Pentru a înscrie proiectul în concurs participanții trebuie să trimită pe adresa de email 

concurs@mediaone.ro: 

 Secțiunea la care se dorește înscrierea (Secțiunea 1, 2, 3, 4 sau 5) mentionată în titlul 

emailului. În lipsa precizării secțiunii din concurs la care este înscrisă lucrarea, 

candidatura va fi invalidată. 

 Corpul emailului va conţine: datele de identificare ale Participantului: Nume, prenume, 

facultate, an universitar, date de contact (e-mail, telefon, adresă).  
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 O fotografie relevantă cu lucrarea înscrisă în competiție, înregistrări audio sau video, 

aplicaţii sau documente text în funcţie de domeniul în care se înscrie proiectul. Acest 

document trebuie să fie de maxim 10 MB. Dacă depăşeşte această limită, el trebuie trimis 

ca link de Youtube/Vimeo, inclus în corpul emailului prin care se realizează înscrierea. În 

cazul materialelor audio-video de tipul film documentar, film de scurt metraj, coloana 

sonoră etc., se vor încărca materialele în formă integrală pe Youtube/Vimeo și separat se 

va transmite un cut/promo al materialului care să se încadreze în maxim 1 minut și 30 

secunde.  

 Scrisoare de intenție - Un document word în care se specifică titlul lucrării, în ce secțiune 

se înscrie, tehnica şi materialele folosite, o scurtă descriere sau argumentaţie a lucrării 

care ar putea susţine proiectul drept candidat pentru câştigarea concursului. Scrisoarea de 

intenție nu trebuie să depășească 1500 caractere (inclusiv spații). Textul ce depășește 

această limită nu va fi luat în considerare de juriu. 

4.4.  Proiectul înscris trebuie să aparţină Participantului care îl trimite și să fie original. Prin 

înscrierea la concurs participantul îşi asumă acest lucru. 

4.5. Lucrările înscrise, indiferent de natura acestora, vor fi respinse din participarea la concurs în 

cazul în care: 

 conțin injurii sau au caracter ofensator, abuziv sau obscen; 

 conțin sau sugerează orice formă de violență; 

 prezintă sau sugerează consum de droguri și/sau alcool și/sau țigări și/sau de alte 

substanțe interzise,  promovează sau sugerează rasismul și/sau discriminarea de orice fel;  

4.6. Doar lucrările validate după înscriere în sensul verificării îndeplinirii tuturor cerințelor 

detaliate la prezentul articol 4 care primesc confirmare de primire vor fi declarate eligibile și vor 

putea trece în etapele de evaluare prezentate la art. 5.  

4.7.  Proiectul trebuie să îndeplinească orice alte condiţii menţionate în prezentul Regulament. 

 

5. ETAPE; JURIUL; CRITERIILE DE PUNCTARE; METODOLOGIA DE 

DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORILOR 

Algoritmul de calculare a punctajului obținut de lucrările înscrise este: 

Secțiunea 1 de punctare - Jurizare: punctare de către un juriu care va fi format din 7 membri 

desemnați de Organizator și Împuternicit (denumit în cadrul prezentului “Juriul”). 

Vor fi punctate numai lucrările/materialele validate, care corespund condiţiilor menţionate în 

prezentul regulament, pe baza următoarelor Criterii de Jurizare: 

1. Relevanță pentru temă - maxim 20 puncte 

2. Atractivitate - maxim 20 puncte 

3. Originalitate - maxim 20 puncte. 

4. Formă şi estetică - maxim 20 puncte 



 

Fiecare membru al juriului va putea acorda punctaje de la 1 la 20 pentru fiecare dintre Criteriile 

de Jurizare. Pentru stabilirea punctajului acestei secțiuni se vor aduna toate punctajele acordate 

de fiecare membru al juriului și se va face media aritmetică raportat la numărul membrilor 

juriului (7). Punctajul maxim care poate fi obținut în această secțiune de o lucrare eligibilă 

este de 80 de puncte, reprezentând 80% din punctajul final. 

 

Secțiunea 2 de punctare - Votul publicului: în intervalul 4-6 mai 2017, ora 12.00 deschis 

votului, pe pagina de Facebook a concursului publicul larg va putea vota prin acordarea de 

aprecieri (likes) lucrărilor participante postate de către Împuternicit pe pagina de Facebook a 

concursului. Punctajul se va obține pe baza numărului de aprecieri (likes) accumulate pe pagina 

oficială de Facebook a concursului, pentru proiectul înscris la concurs. 

După data limită, votul se va închide și aprecierile ulterioare nu vor fi luate în considerare.  

Pentru fiecare categorie din cele cinci stabilite în prezentul Regulament, lucrarea ce a acumulat 

cel mai mare număr de aprecieri va obține punctajul maxim de 20 puncte. Punctaje următoare 

vor fi stabilite prin calcularea ponderii numărului de aprecieri obținute raportat la numărul 

maxim de aprecieri obținut de un participant. 

Punctajul obținut la Secțiunea 1 se va aduna la cel obținut în Secțiunea 2. O lucrare va putea 

acumula maxim 100 puncte. În baza punctajelor obținute, va fi stabilit punctajul final și 

clasamentul fiecărei secțiuni. 

 

6. ACORDAREA PREMIILOR  

6.1. În cadrul Concursului se vor acorda cinci premii (denumit în cuprinsul prezentului 

Regulament “Premii”), cate unul pentru fiecare secțiune a concursului, constând într-o excursie 

de trei zile la Bruxelles. Pe perioada excursiei vor fi asigurate toate serviciile de transport, 

cazare, mese şi vizite ale obiectivelor turistice conform programului. 

6.2. Valoarea Premiului este de 500 de Euro și se va acorda sub formă de voucher de călătorie 

emis de un tur operator/agenție turistică pentru asigurarea tuturor serviciilor menționate, valabil 

până la finalul anului 2017. 

6.3. Primii trei clasați ai fiecărei secțiuni vor fi contactați în intervalul 6-8 mai 2017 prin telefon 

şi/sau SMS şi/sau prin email, conform datelor completate în mesajul (emailul) de înscriere pentru 

a fi anunțați cu privire la clasament, cât și pentru confirmarea participării la evenimentul festiv - 

Gala “Ziua Europei”. 

6.4.  În intervalul alocat înregistrării invitaților din deschiderea evenimentului, fiecare dintre 

primii trei clasați prezenți la eveniment va prezenta în original un act de identitate valabil și 

carnetul de student pe baza căruia a fost permisă înscrierea în concurs, în vederea verificării 

identității și confirmării eligibilității primirii premiului în cazul în care lucrarea înscrisă este 

câștigătoare.  

În cazul în care nu se confirmă datele comunicate prin email la înscriere cu documentele 

solicitate la verificare (carnet student vizat pe anul universitar 2016-2017 și carte de identitate), 

premiul se va acorda următorului clasat sau, în cazul în care nu există, nu se va mai acorda. 



 

6.5. Acordarea şi înmânarea premiilor Participanților desemnați câștigători conform prevederilor 

art. 6 se va face în cadrul Galei “Ziua Europei” organizată în data de 8 mai 2017, la București, pe 

scena sălii Studio a Teatrului Național București.  

În cazul în care un participant desemnat câștigător conform metodologiei de la art. 6 nu poate fi 

prezent la evenimentul de decernare a premiilor, Organizatorul/Împuternicitul va anunța numele 

câștigătorului în cadrul Galei și va prezenta lucrarea câștigătoare, respectivul câștigător fiind 

contactat ulterior în vederea preluării premiului. 

6.6. Fiecare Participant Câștigător va putea beneficia de premiul obținut sub condiția semnării de 

către acesta a documentelor aferente acordării și/sau înmânării Premiului și a respectării 

procedurii indicate de Organizator/Împuternici, în caz contrar Organizatorul/Împuternicitul are 

dreptul să nu mai acorde Premiul Participantului Câștigător care nu respectă această obligație, 

Organizatorul/Împuternicitul fiind exonerat de orice răspundere privind acordarea Premiului in 

acest caz.  

 

7. DECLARAŢII, RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI  

7.1. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc 

şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător prezentul Regulament. 

7.2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare 

Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (ca):  

(a) a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în 

totalitate termenii şi condiţiile acestuia.  

(b) a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau proiectul înscris 

nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului 

Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau Participantul respectiv 

poate să nu mai fie desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să 

nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător. 

(c) prin înscrierea în Concurs fiecare Participant este de acord ca lucrările să poată fi postate de 

Organizator şi/sau Împuternicit pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-ul şi 

contul de Facebook al Organizatorului şi/sau Împuternicitului, dar şi pe alte site-uri, inclusiv 

după încheierea Concursului, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea 

Organizatorului şi/sau Împuternicitului. 

7.3. Participarea la Concurs constituie consimţământul expres şi prealabil al fiecărui participant 

referitor la faptul ca numele si prenumele, lucrarea, imaginea şi vocea, după caz, pot fi făcute 

publice prin orice mijloc de comunicare şi pot fi folosite în materialele publicitare şi de 

prezentare ale Organizatorului fără niciun fel de plată sau beneficiu.  



 

7.4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare 

Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că lucrările înscrise nu 

vor conţine drepturi ale unor terţe părţi si că este autorul exclusiv al lucrării trimise în Concurs şi 

nu a cedat niciun drept, de nicio natură, în legătură cu acestea către vreo terţă parte care ar putea 

duce la încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului sau ar putea afecta în vreun 

fel orice drept al Organizatorului şi/sau Împuternicitului. 

 

8. RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

8.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc 

şi necondiţionat să apere şi să despăgubească Organizatorul şi Împuternicitul de şi împotriva 

oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate 

de proiectul trimis in Concurs. 

8.2.  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru 

acţiunile Participanţilor pe durata Concursului, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în 

aceste cazuri. 

8.3.  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt în niciun fel responsabili în cazul în care 

Câştigătorul nu poate fi contactat la numerele de telefon şi adresele de email indicate la 

înscrierea în concurs şi/sau în cazul în care Câştigătorii nu urmează procedura necesară pentru 

acordarea şi înmânarea Premiilor, în oricare din aceste cazuri Organizatorul şi/sau Împuternicitul 

au dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorilor, fără a fi obligat(i) să justifice în vreun fel 

decizia luată în acest sens şi fără drept de compensare pentru Câştigători. 

8.4.  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru 

orice erori înregistrate în realizarea înscrierii in Concurs, incluzând fără limitare cazurile 

generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet a 

Participanţilor. 

8.5.  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod  în 

cazul în care Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate. 

 

9. DATE CU CARACTER PERSONAL 

9.1. Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare 

pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor. 

9.2. Numele şi prenumele înscrişilor la concurs vor fi făcute publice. 

9.3. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar în cazul în care nu sunt furnizate 

toate datele solicitate, Participantul nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va putea fi 

acordat către Câştigător, după caz. 

 



 

10. CLAUZE DIVERSE 

10.1. În cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau proiectul nu respectă în totalitate şi în mod 

corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv 

poate fi exclus din Concurs. 

10.2. În cazul în care oricare dintre Participanţii care ar putea fi desemnat Câştigător şi/sau 

proiectul acestuia nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi 

condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat 

Câştigător. 

10.3. În cazul în care Câştigătorul şi/sau proiectul acestuia nu respectă în totalitate şi în mod 

corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi/sau informaţiile şi/sau 

datele furnizate de Câştigător nu sunt complete, corecte si adevarate sau sunt diferite faţă de cele 

furnizate la momentul înscrierii în concurs, Organizatorul şi/sau Împuternicitul au dreptul să nu 

mai acorde Premiul respectivului Câştigător. 

10.4. Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi 

promovat pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator şi/sau Împuternicit 

(”canalele de comunicare”), încluzând fără limitare site-ul mediaone.ro şi/sau pagina de 

Facebook Fonduri Europene Structurale și de Investiții – România, bloguri partenere şi alte 

platforme online. 

10.5. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiului. 

10.6. Orice comunicare în legătură cu Concursul, incluzând fără limitare completarea oricăror 

fişiere şi/sau formulare se va face în limba română. 

 

11. TAXE ŞI IMPOZITE 

În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Împuternicitul va calcula, reţine şi vira la 

bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în 

vigoare aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade în sarcina Organizatorului 

(prin Împuternicit). 

 

12. INFORMAŢII 

În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe amănunte în 

legătură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta 

Împuternicitul la adresa de e-mail concurs@mediaone.ro, tel. 021 315 05 16. 
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Concursul  „Proiecte de 10 la 10 ani în Uniunea Europeană” 

Mecanism înscriere concurs 

 

PE SCURT 

România sărbătorește 10 ani de când este a aderat la Uniunea Europeană. Ce a însemnat asta 

mai exact? Circulaţie liberă prin Europa, acces la piața muncii, promovarea egalității de șanse, 

acces la universități prestigioase prin programul Erasmus, clădiri de patrimoniu restaurate, 

promovarea obiectivelor turistice, sprijin pentru dezvoltarea resurselor umane, o mai bună 

protecție a mediului și conservarea resurselor naturare, lupta împotriva discriminării, sprijin 

pentru antreprenori și start-up-ul multor afaceri de succes, precum și multe alte beneficii.  

Cu aceasta ocazie, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene lansează studenților români din domeniile creative provocarea de a participa la 

concursul cu tema: „Ziua Europei 2017. 10 ani de la aderarea României la Uniunea 

Europeană, 10 ani de fonduri europene”. 

Vom acorda 5 premii aferente celor 5 categorii de concurs. Premiile constau într-o excursie la 

Bruxelles în timpul căreia vei putea vizita inclusiv sediul Parlamentului European. 

Înscrierea se face prin email iar premierea se va face în cadrul Galei “Ziua Europei 2017”, la 

București, în data de 8 mai, la Sala Studio a Teatrului National București. 

 

PE LARG 

Cine poate participa? 

Orice student din România înscris la o facultate din domeniile industriilor creative: advertising, 

arhitectură, arte şi piaţă de artă, meşteşuguri, design, modă, film, video și fotografie, software, 

muzică, arte vizuale şi performing arts, publishing, televiziune sau radio. 

 

Care sunt domeniile? 

Proiectele se pot înscrie într-una dintre cele cinci secțiuni ale concursului: 

 

1. Artele spectacolului și arte vizuale: muzică, teatru, dans, pictură, sculptură, 

grafică, design, arte decorative, modă, fotografie. 

2. Design și arhitectură: urbanism, amenajare a teritoriului, design interior, design 

grafic, design editorial, design interactiv, design industrial. 



 

3. Media și comunicare audiovizuală: filme, televiziune, radio, 3D, multimedia, 

publicații, comunicare, publicitate, marketing și branding. 

4. Patrimoniul cultural: spații culturale (situri arheologice, muzee, biblioteci, 

expoziții), expresii culturale tradiționale, melteșuguri, turism și gastronomie. 

5. Software: programe de calculator, jocuri video, conținut creativ și digital, site-uri 

web, aplicații mobile. 

 

La ce ne așteptăm? 

Organizatorii concursului așteaptă de la participanți să arate prin diverse medii creative 

schimbarea României în cei 10 ani de când e membră UE. Lucrările vor surprinde, de exemplu, 

transformarea (atunci vs. acum), povești personale sau ale comunităților care s-au schimbat 

datorită aderării României la Uniunea Europeană, bune practici de înnoire și modernizare, de 

readucere la viață a unor spații uitate, fie că este vorba despre ilustrarea valorilor Uniunii 

Europene, în general, sau foarte concret, despre rezultatul unui proiect derulat cu sprijin din 

fonduri europene. De asemenea, vor fi apreciate propunerile studenților din industriile creative 

care vor imagina viitorul României în UE. 

O lucrare poate fi, spre exemplu, o compoziție plastică, un film scurt sau o fotografie. Poate fi şi 

o melodie sau un produs software, dar şi o lucrare interdisciplinară, care abordează domenii ale 

industriilor creative. Nu există nicio îngrădire pentru că Uniunea Europeană încurajează libera 

exprimare și creativitatea. Important este să fie o lucrare originală, relevantă temei propuse. 

Participantul poate să înscrie o lucrare proprie originala într-o singură secțiune din concurs, 

indiferent dacă aceasta a mai participat şi/sau a câştigat concursuri similare. 

 

Data limită pentru participare: 

Aşteptăm lucrările pe tema propusă în intervalul  28.04.2017- 03.05.2017, ora 18.00. Lucrarile 

primite dupa 03.05.2017 ora 18:00, nu vor fi luate in considerare. 



 

. CALENDARUL CONCURSULUI 

3.1. Înscrierea la concurs se poate face DOAR în perioada 28 aprilie 2017 - 3 mai 2017, ora 

18:00.  

3.2. Prezentarea lucrărilor participanților pe pagina de Facebook a concursului: 4 mai 2017.  

3.3. Perioada de jurizare (criteriu 1 de punctare) și perioada de acumulare aprecieri Facebook 

(criteriu 2 de punctare): 4 - 6 mai 2017, ora 12.00. 

3.4. Stabilirea câștigătorilor și anunțarea primelor trei locuri pe fiecare secțiune a concursului, pe 

pagina de Facebook: 6 mai 2017.. 

3.5. Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor concursului vor avea loc în data de 08 mai 

2017 în cadrul festivității Galei “Ziua Europei 2017”, la Teatrul Național din București - Sala 

Studio, începând cu ora 19:45. 

 

Ce trebuie să depui? 

Pentru a înscrie proiectul în concurs trebuie să trimiți pe adresa de email concurs@mediaone.ro: 

 Secțiunea la care dorești înscrierea (Secțiunea 1, 2, 3, 4 sau 5) menționată în titlul 

emailului. În lipsa precizării secțiunii din concurs la care este înscrisă lucrarea, 

candidatura va fi invalidată. 

 Corpul emailului va conţine: datele de identificare ale Participantului: Nume, prenume, 

facultate, an universitar, date de contact (e-mail, telefon, adresă).  

 O fotografie relevantă cu lucrarea înscrisă în competiție, înregistrări audio sau video, 

aplicaţii sau documente text în funcţie de domeniul în care se înscrie proiectul. Acest 

document trebuie să fie de maxim 10 MB. Dacă depăşeşte această limită, el trebuie trimis 

ca link de Youtube/Vimeo, inclus în corpul emailului prin care se realizează înscrierea. În 

cazul materialelor audio-video de tipul film documentar, film de scurt metraj, coloana 

sonoră etc., se vor încărca materialele în formă integrală pe Youtube/Vimeo și separat se 

va transmite un cut/promo al materialului care să se încadreze în maxim 1 minut și 30 

secunde.  

 Scrisoare de intenție - Un document word în care se specifică titlul lucrării, în ce secțiune 

se înscrie, tehnica şi materialele folosite, o scurtă descriere sau argumentaţie a lucrării 

care ar putea susţine proiectul drept candidat pentru câştigarea concursului. Scrisoarea de 

intenție nu trebuie să depășească 1500 caractere (inclusiv spații). Textul ce depășește 

această limită nu va fi luat în considerare de juriu. 

Proiectul înscris trebuie să aparţină Participantului care îl trimite și să fie original. Prin înscrierea 

la concurs participantul îşi asumă acest lucru. 

ATENȚIE: Lucrarea ta nu trebuie să se încadreze în niciunul dintre criteriile de excludere expuse 

pe larg în regulament la art. 4.5. 
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După verificarea întrunirii tuturor cerințelor de mai sus, candidatura ta va fi verificată, iar 

lucrarea va intra în evaluare.  

Evaluarea lucrărilor 

Lucrarea ta va fi evaluată astfel: 

Un juriu format din șapte membri te vor puncta pe baza următoarelor criterii de jurizare: 

1. Relevanță pentru temă - maxim 20 puncte 

2. Atractivitate - maxim 20 puncte 

3. Originalitate - maxim 20 puncte. 

4. Formă şi estetică - maxim 20 puncte 

Vom aduna punctajele acordate de fiecare membru al juriului și vom face media aritmetică 

raportat la numărul membrilor juriului. Poți obține maxim 80 de puncte, reprezentând 80% 

din punctajul final. 

Votul publicului: vom număra like-urile pe care le-ai acumulat în intervalul 4-6 mai 2017, ora 

12.00 la lucrarea ta, pe pagina de Facebook a concursului. Participantul cu numărul maxim de 

like-uri are 20 de puncte. Celelalte punctaje vor fi stabilite prin calcularea ponderii numărului de 

like-uri raportat la numărul maxim de aprecieri obținute. 

Vom însuma cele două punctaje și vom stabili punctajul final și clasamentul fiecărei secțiuni. 

Premii 

Vom acorda premiile în cadrul Galei “Ziua Europei” organizată în data de 8 mai 2017, la 

București, pe scena sălii Studio a Teatrului Național București. Poți câștiga unul din cele premii, 

câte unul pentru fiecare secțiune a concursului, constând într-o excursie de trei zile la Bruxelles, 

în valoare de 500 de Euro. Acesta se va acorda sub formă de voucher de călătorie valabil până la 

finalul anului 2017. 

 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul mediaone.ro, secțiunea “Noutăți”. 

Date contact: 

Email: concurs@mediaone.ro. Tel 021 315 05 16. 
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