
 

 

 

Erată 1 la 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

  „Proiecte de 10 la 10 ani în Uniunea Europeană” 

În baza art. 1.6. al Regulamentului Concursului „Proiecte de 10 la 10 ani în Uniunea Europeană”, 

formulăm următoarea erată: 

 

Capitolul 3. CALENDARUL CONCURSULUI se modifică după cum urmează: 

"3. CALENDARUL CONCURSULUI 

3.1. Înscrierea la concurs se poate face DOAR în perioada 28 aprilie 2017 - 4 mai 2017, ora 

18:00.  

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

18.00 - 5 mai 2017, ora 12.00.  

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

(criteriu 2 de punctare): 5 mai, ora 12.00 - 6 mai 2017, ora 12.00". 

 

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

DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORILOR se modifică după cum urmează: 

"Secțiunea 2 de punctare - Votul publicului: în intervalul 5 mai, ora 12.00 - 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". 

 

MECANISM ÎNSCRIERE CONCURS se modifică după cum urmează: 

"Data limită pentru participare: 

Aşteptăm lucrările pe tema propusă în intervalul 28.04.2017- 04.05.2017, ora 18.00. Lucrarile 

primite dupa 04.05.2017, ora 18:00, nu vor fi luate în considerare. 



 

CALENDARUL CONCURSULUI 

Înscrierea la concurs se poate face DOAR în perioada 28 aprilie 2017 - 4 mai 2017, ora 18:00.  

Prezentarea lucrărilor participanților pe pagina de Facebook a concursului: 4 mai 2017, ora 

18.00 - 5 mai 2017, ora 12.00.  

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

(criteriu 2 de punctare): 5 mai, ora 12.00 - 6 mai 2017, ora 12.00". 

 

"Votul publicului: vom număra like-urile pe care le-ai acumulat în intervalul 5 mai, ora 12.00 - 

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".  
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