
PREAMBUL 

Prezentul regulament reprezintă 
ansamblul condițiilor și normelor stabilite de 
organizatorul concursului privind 
organizarea și desfășurarea concursului 
„Prezintă-te mai bine”. Concursul constă în 
crearea unei noi interfețe a site-ului web al 
Facultatea de Automatică Calculatoare 
Inginerie Electrică și Electronică, atât în 
limba română cât șiîn limba franceză.  

Concursul oferă condiții egale și 
non-discriminatorii și este deschis numai 
pentru participarea studenților din Facultatea 
de Automatică Calculatoare Inginerie 
Electrică și Electronică.  

Organizatorii și Partenerii Concursului: 

Concursul este organizat de 
Facultatea de Automatică Calculatoare 
Inginerie Electrică și Electronică, denumit în 
continuare ACIEE, http://www.aciee.ugal.ro 
și care asigură buna desfășurare a 
Concursului și respectarea regulamentului în 
cauză. 

Partenerul Concursului este 
 „Agence Universitaire de la 
Francophonie” 

Informația privind partenerul 
concursului și premiile acordate, este 
accesibilă publicului și poate fi consultată pe 
pagina www.aciee.ugal.ro. 

I. OBIECTIVELE CONCURSULUI 

Obiectivele concursului sunt: 

- Stimularea competitivității 
studenților talentați; 

- Oferirea posibilităților extinse de a 
pune în practică 

cunoștințeledobândite în zona web și 
a web-designului; 

- Promovarea utilizării limbii franceze. 

II. PROBE DE CONCURS 

Categoria I – Interfața web a site-ului facultății în 
limba română 

La această categorie se pot înscrie 
studenții care doresc să facăinterfața paginii 
web a facultății într-o manieră proprie și 
inovatoare. 

Categoria II - Interfața web a site-ului facultății în 
limba franceză 

La această categorie se pot înscrie 
studenții cuun nivel mediu sau avansat de 
posedare a limbii francezeși care doresc să 
facă interfața paginii web a facultății în 
limba franceză. 

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE 
(Criterii de Eligibilitate) 

Prin participarea la concurs, se 
înțelege că toți participanții sunt de acord și 
se obligă să respecte și să se conformeze 
tuturor cerințelor și condițiilor stipulate în 
prezentul Regulament. Nerespectarea 
condițiilor de participare atrage după sine 
răspunderea personală și exclusivă a 
participanților și chiar descalificarea. 

La concurs se pot înscrie studenții 
din Facultatea de Automatică Calculatoare 
Inginerie Electrică și Electronică.  

Participarea la concurs este benevolă 
și gratuită. 

Candidații se pot înscrie la ambele 
Categorii anunțate. 

Candidații acceptă toate condițiile 
prezentului regulament. 



Candidații vor prezenta un act de 
identitate pentru identificarea sa la cererea 
organizatorilor. 

Candidații se vor prezenta la 
susținerea propunerii pe care o fac conform 
orarului stabili de Organizator. Candidații, 
care nu-şi prezintă propunerile se consideră 
eliminați din concurs. 

IV. ETAPELE CONCURSULUI 

Înscrierea pentru Concurs 

La această etapă candidații se vor 
înscrie completând un formular oferit de 
organizator - începând cu data deschiderii 
oficiale a concursului și până la termenul 
limită stabilit. 

După înregistrare, candidații vor 
primi pe e-mail (la adresa electronică 
indicată în formularul de înregistrare) un 
mesaj de confirmare a înregistrării. Data 
limită de înregistrare va fi indicată pe site-ul 
oficial al organizatorului. 

Orice schimbare parvenită va fi 
anunțată pe site-ul oficial, iar candidații vor 
fi informați prin e-mail inclusiv. 

Selecția celei mai bune propuneri și 
desemnarea câștigătorilor concursului 

Selecția celei mai bune 
propuneri,privind interfața web a site-ului 
facultății în limba română și în limba 
franceză, se va desfășura la o data publicată 
pe pagina oficială a organizatorului 
șitransmisă candidaților pe e-mail. 

Candidații vor prezenta în fața unei 
Comisii de concurs, afișate pe site-ul oficial 
al organizatorului, propunerile pe care 
aceștia le susțin. 

Rezultatele concursului vor fi 
anunțate de către Comisia de concurs după 
audierea tuturor candidaților. 

Calendarul Concursului 

• Înscrierea candidaţilor: 8-21 Mai 2017 
• Evaluarea propunerilor:22-25 Mai 2017 
• Rezultate: 26 Mai 

V. PREMII 

Premiile oferit de către organizatori 
și partenerii concursului vor fi anunțat pe 
site-ul organizatorilor în momentul lansării 
oficiale a concursului. Organizatorii își 
rezervă dreptul de a oferi și alte premii, 
mențiuni și cadouri participanților 
concursului, care nu au fost nominalizați ca 
câștigători, dar s-au manifestat excelent. 

VI. JURIUL ȘI EVALUAREA 
PROPUNERILOR 

Membrii juriului 

Președinte: S.L. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță 

Membri: Conf. dr. ing. Gelu Gurguiatu 

S.L. dr. ing. Anisia Culea 

 S.L. dr. ing. Mihai Vlase 

Secretar: ing. Camelia Luparu 

VII. PROTECȚIA DATELOR 
PERSONALE 

Organizatorul se obligă să respecte 
Legislația în vigoare cu privire la protecția 
datelor personale ale participanților la 
concurs, obținute pe durata acestuia, și va 
asigura păstrarea confidențialității datelor cu 
caracter personal. În îndeplinirea 
obligațiunilor conform prezentului 
regulament, Organizatorul va face publice 
numele câștigătorilor și premiile acordate în 
cadrul concursului. Datele personale ale 



participanților obținute pe parcursul 
desfășurării concursului nu vor fi utilizate în 
alte scopuri decât publicitar, participanții 
dându-și acordul pentru aceasta odată cu 
înscrierea în concurs pe pagina de site a 
concursului. 


