REGULAMENT CONCURS
PREMIILE STUDENȚEȘTI PENTRU INOVARE TEHNICĂ

Articolul 1. ORGANIZATORUL concursului este compania DK EXPO S.R.L., cu sediul social în
București, Str. Argentina, nr. 37, parter, cam. 1, ap. 2, Sector 1, cu adresa de corespondenţă în
București, Str. Slt. Virgil Stoianovici, nr. 4, et. 2, ap. 3, Sector 1, reprezentată legal prin Dl. Cătălin
Neamțu în calitate de Administrator, denumită în continuare “Organizator”.
Articolul 2. SPONSOR al Premiului I este compania CASTEL DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul social
în Popești Leordeni, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu nr. 14, Bloc _ - __, Scara _ - __, ap. 14, jud. Ilfov
având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J23/804/2010, cod de înregistrare fiscală
RO RO15047125, cont RO96 BACX 0000 0008 6106 4000, deschis la UniCredit - sucursala Ag.
Traian, reprezentată de Cristian TOMA în calitate de Administrator, denumită în continuare
“Sponsor”.
Articolul 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul începe la data de 12 iunie 2019 și se încheie la data de 16 septembrie 2019. Premiile
vor fi acordate în cadrul International Electric & Automation Show 2019, care va avea loc la
Palatul Parlamentului, în prima zi de eveniment, 16 septembrie 2019.
Articolul 4. OBIECTUL CONCURSULUI
Obiectul concursului este realizarea unor proiecte inovative de către studenții, masteranzii și
cadrele didactice ce au înscris proiecte în competiție. Proiectele depuse trebuie să aducă un plus
de valoare în unul dintre domeniile țintă: inginerie electrică, automatizări, electronică,
echipamente electrice, IoT, software și hardware, energetică, smart city, smart technologies,
inginerie mecanică și mecatronică, construcții, instalații, arhitectură.
Articolul 5. ELIGIBILITATE
Sunt eligibili să participle studenții de nivel licență și masterat din cadrul universităților și
centrelor de cercetare acreditate din România, aflați în orice an de studiu.
Participarea în cadrul competiției poate fi individuală sau în formula unor echipe de studenți sau
echipe mixte, formate din cadre didactice și studenți.
Participarea cadrelor didactice în competiție este limitată la doi membri pentru fiecare echipă.
Cadrele didactice nu pot înscrie proiecte individuale în competițe.
Nu există un număr maximal de membri ai echipelor de concurs.
Următoarele categorii de persoane nu pot intra în competiție:
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 Angajați ai companiei organizatoare, ai sponsorilor și ai partenerilor de eveniment sau
rude de la gradul I până la gradul IV ale acestora

 Persoane implicate în organizarea concursului și rude de gradul I până la gradul IV ale
acestora
Articolul 6. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Înscrierea în concurs se va face prin trimiterea dosarului de concurs la adresa
premiistudentesti@dk-expo.ro, precizând la subiect secțiunea pentru care se dorește înscrierea
în competiție, până la data de 31 iulie 2019. Participarea în cadrul concursului este condiționată
de acceptarea tuturor normelor și regulilor menționate în prezentul Regulament.
Dosarele de concurs vor conține:

 Un Abstract de maximum 500 de cuvinte cu tema de cercetare care face obiectul
proiectului prezentat. Redactarea se va face în limba engleză, în format Word, font Times
New Roman 12, spațiere 1,5.

 CV-urile tuturor membrilor echipei, în care se vor evidenția specializările, participările la
alte competiții tehnice, sesiuni de comunicări, premii / diplome obținute, activități de
cercetare și activități în cadrul organizațiilor studențești (pentru studenți și masteranzi)
 Document din care să rezulte dovada calității de student / masterand (facultate / an)
Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea datelor trimise de participanții la
concurs. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi datele de contact oferite de
aplicanți pentru a clarifica eventualele nelămuriri ivite la înscriere.
Nu sunt acceptate în concurs proiectele care au beneficiat deja de o altă formă de finanțare
(premii sau burse în cadrul altor competiții, fonduri europene, fonduri guvernamentale, etc.),
inclusiv proiectele participante la edițiile anterioare ale concursului „Premiile Studențești pentru
Inovare Tehnică”.
Nu sunt admise în concurs proiectele trimise după data de 31 iulie 2019.
Articolul 7. PROCEDURA DE SELECȚIE
Procesul de selecție va decurge după cum urmează:
Art. 7.1. Înregistrarea proiectelor: 12 iunie – 31 iulie 2019. În această perioadă se vor trimite
proiectele participante în competiție, pe adresa premiistudentesti@dk-expo.ro, în condițiile
menționate la Art. 6 din prezentul Regulament.
Art. 7.2. Evaluarea și anunțarea proiectelor finaliste: 19 august 2019. Un juriu format din
reprezentanți ai companiilor partenere, împreună cu experți independenți vor evalua proiectele
și vor stabili o listă a finaliștilor. Pentru a intra pe lista finaliștilor, fiecare proiect trebuie să
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primească minimum 251 de puncte dintr-un total de 500 de puncte posibile. Grila de evaluare
folosită la stabilirea punctajului fiecărui proiect este menționată la Art. 7.3.
Art. 7.3. Grila de evaluare:
Evaluarea se va face prin acordarea unui punctaj între 0 și 100 de puncte, pentru fiecare dintre
următorii indicatori:
a.
Caracterul inovativ și originalitatea ideii de proiect
b.
Relevanța soluției tehnice propuse pentru industriile vizate
c.
Complexitatea tehnică
d.
Caracterul interdisciplinar
e.
Aplicabilitatea
Nota finală se va obține prin însumarea punctajelor cumulate pentru fiecare indicator.
În data de 19 august 2019 se va publica lista proiectelor finaliste, făra a face public și punctajul
obținut. Lista va fi publicată pe pagina evenimentului http://www.ieas.ro/premii-competitii/ și pe
paginile web ale Partenerilor / Sponsorilor. Publicarea acestor informații se va face și prin
canalele de social media sau rețelele de informare ale companiilor și instituțiilor partenere.
Art. 7.4. Gala de premiere: 16 septembrie 2019.
7.4.1. Studenții înscriși individual în concurs / liderii echipelor de studenți / reprezentanți
echipelor mixte, formate din cadre didactice și studenți au obligația de a prezenta juriului
un prototip finalizat sau un poster al proiectului. Neprezentarea prototipului / posterului
atrage descalificarea proiectului.
7.4.2. Premiul I va fi acordat proiectului care va cumula cel mai mare punctaj în urma
jurizării conform Grilei de evaluare.
Articolul 8. PREMII
Vor fi acordate premii în bani, în valoare totală de minimum 1.500 Euro.
Premiul I are valoarea de 1.500 Euro și va fi acordat proiectului câștigător al concursului, de
către SPONSOR - compania CASTEL DISTRIBUTION S.R.L.
Proiectele finaliste vor fi premiate în funcție de disponibilitățile sponsorilor care vor mai dori
să se alăture acestui proiect. Sponsorii proiectelor finaliste și valorile premiilor acordate se vor
anunța ulterior, printr-o completare a prezentului Regulament.
Atât liderul echipei câștigătoare cât și liderii echipelor de proiect intrate în finală, trebuie să
deţină un cont în RON şi să trimită datele corespunzătoare Sponsorilor, în limita de timp indicată
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de aceștia, pentru acordarea premiilor prin virament bancar, la cursul RON / EURO din data
efectuării transferului.
Premiul proiectului desemnat câştigător va fi alocat următorului candidat aflat pe listele de
concurs, în ordinea rezultatelor obținute ca urmare a jurizării, dacă ulterior finalizării
Concursului, câștigătorul desemnat se află în imposibilitatea de a primi premiul respectiv din
orice motive (nu mai îndeplinește criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul Regulament,
respectiv nu furnizează documentele solicitate de către Organizator).
Aceleași mențiuni sunt valabile și pentru premiile acordate proiectelor calificate în finală.
Diplomele și voucherele pentru premii vor fi oferite în cadrul Galei de premiere din data de 16
septembrie 2019.
Lista finală a Sponsorilor și a premiilor oferite va fi anunțată ulterior.
Articolul 9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Participanții la concurs trebuie să garanteze originalitatea proiectelor și ideilor prezentate în
competiție. Mostrele și prototipurile tehnice realizate și prezentate în cadrul concursului rămân
în proprietatea membrilor echipelor.
Articolul 10. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE
Participanții la concurs nu trebuie să dezvăluie detalii tehnice sau de strategie privind proiectele
proprii, până la finalizarea competiției.
Articolul 11. PUBLICITATE ȘI DREPTURI DE IMAGINE
Organizatorul și companiile partenere (sponsorii) își rezervă dreptul de a utiliza imaginea
concursului și a participanților săi pentru demersuri publicitare.
Art. 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 12.1. Prin participarea la concurs, candidaţii îşi dau acordul ca datele cu caracter personal,
deţinute de către Organizator, să fie prelucrate de către acesta în scopul organizării şi
desfăşurării concursului. Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal,
Organizatorul declară că nu va folosi datele personale ale participanților la concurs decât în
scopul derulării acestui concurs.
Art. 12.2. Informaţia va fi prelucrată de către Organizator în conformitate cu prevederile Legilor
nr. 506/2004 şi 677/2001 și a Regulamentului (UE) 2016/679. DK EXPO este înregistrată la
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Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. 26921 în
registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.
Art. 12.3. Cu privire la prelucrarea informaţiei, participanții la concurs au următoarele drepturi:
de acces şi intervenţie la informaţie, de opoziţie cu privire la prelucrarea informaţiei, de a nu fi
supus unei decizii individuale, precum şi de a se adresa justiţiei, aşa după cum sunt reglementate
aceste drepturi de prevederile Legii nr. 677/2001.
Articolul 13. DIVERSE
Art. 13.1. Componența juriului este stabilită în mod integral de către Organizator și companiile
Sponsor și va fi publicată pe site-ul www.ieas.ro, la secțiunea dedicată concursului. Regulamentul
concursului nu admite procedura contestației.
Art. 13.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prezentul Regulament în
orice moment pe parcursul desfăşurării Concursului, urmând ca modificările efectuate să fie
aduse la cunoştinţa celor interesați pe site-ul www.ieas.ro.
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