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REGULAMENT OFICIAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A CONCURSULUI DE ESEURI CU TEMA: 
 

„Ce ai face dacă ai fi Primarul General al Municipiului Bucureşti – capitală europeană?” 
 

 

Art.1. Organizatorii și Regulamentul Oficial al Concursului. 

1. Concursul  este organizat de către Societatea Română de Drept European (SRDE), asociaţie neguvernamentală, persoană juridică de drept 
privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, cu sediul în Bucuresti, Bdul. Magheru, nr.22, sector 1, reprezentată de Lect.univ.dr. Cezar Corneliu 
Manda, în calitate de Președinte Executiv; Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative (FAP-SNSPA), cu sediul în Bucuresti, Str. Povernei, nr. 6, sector 1, reprezentată de Conf.univ.dr. Diana Camelia Iancu, în 
calitate de Decan (denumiți în continuare Organizatorii) în parteneriat cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și cu S.C. 

MANAGEMENT LAW CONSULTING S.R.L., societate comercială cu sediul în Bucuresti, Bdul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, clădirea 
Office Building, et.1, cam.1A, Sector 2, inregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti, sub nr.  J40/7814/2013, CUI:31885727, reprezentată prin 
Alina Dumitru în calitate de Administrator.  

2. Prezentul Regulament (denumit în continuare) Regulamentul Oficial este întocmit de Organizatori și este făcut public pe paginile web ale 
acestora. 

3. Scopul concursului este de a descoperi și stimula activitatea de investigare asupra unei teme de interes local și responsabilitatea tinerilor față de 
societate,  de a promova spiritul competitiv, creativitatea, precum  și de a premia profesionalismul, inovația si talentul. 
  

Art.2. Condiţii de eligibilitate pentru participanți. 

4. Participarea la Concursul de eseuri organizat (denumit în continuare „Concurs”) este deschisă: 
a) oricărui elev de colegiu național și liceu (clasele XI-XII) din municipiul București; și 
b) oricărui student integralist înmatriculat în anul 2014/2015 la cursuri universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă) 

care nu are restanţe la data în care se acordă premiile , din cadrul Facultăţii de Administrație Publică, Școala Națională de Administrație 
Publică, Bucureşti. 

Prin înscrierea la concurs participanţii îşi exprimă acceptul cu privire la termenii şi condiţiile de participare din prezent ul regulament. 
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Art.3. Condiții de participare. 

1. Participarea presupune redactarea unui eseu pe tema „Ce ai face dacă ai fi Primarul General al Municipiului Bucureşti – capitală 

europeană?” 

2. Pentru a intra în concurs, participanții se vor înscrie prin completarea unei Fișe de înscriere si cu acceptul de a participa, pe formularele puse la 
dispoziție de Organizatori și care se găsesc pe paginile web ale organizatorilor, precum și pe pagina web www.lawmanagement.ro. Pentru 

înscriere, sunt necesare urmatoarele informații: nume şi prenume, forma de învăţământ la care este înmatriculat, anul de studiu, 

liceul/facultatea, adresa de email, număr de telefon, vârstă. 
3. Înscrierea şi participarea la acest concurs este gratuită. 

 

Art.4. Modul de organizare a Concursului. 

1. Concursul începe pe data de 01.12.2014. 
2. Eseul trebuie să se concentreze pe problemele și provocările care, din punctul de vedere al tinerilor, afectează generațiile viitoare, precum și 

pe soluțiile posibile. 
Întrebări pentru elaborarea eseului*: 

i. Este Bucureștiul o capitală europeană? Motivați răspunsul, în caz afirmativ sau avansați soluțiile, în caz negativ. 
ii. Care sunt așteptările tinerilor într-o mare aglomerare urbană, așa cum e capitala României, în contextul Uniunii Europene ?  
iii. Ce ați face dacă ați fi Primar General, pentru colegii dumneavoastră, pentru generația tânără? Dar pentru părinții ori bunici i 

dumneavoastră?  
Eseurile trebuie să răspundă la toate cele trei întrebări, iar structura sa trebuie să conțină o introducere, un spațiu alocat dezvoltării 

temei și o concluzie. 

3. Eseurile vor fi trimise în variantă electronică până la data de 01.02.2015 la adresa de email: concursuri.eseuri2014@gmail.com. Eseurile 
transmise după această dată nu vor fi luate în considerare.  

4. Sunt eligibile pentru înscrierea în competiție doar eseurile care îndeplinesc următoarele condiții: 
a) Sunt redactate în limba română; 

b) Sunt originale și respectă drepturile de autor.  
c) Sunt redactate în format Word (A4), cu font Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, spaţiu la 1 rând și au ca dimensiune între 

2-4 pagini pentru elevi, iar pentru studenți între 3-7 pagini. 

* Cercetare derulată în cadrul proiectului Fundamentarea cadrului de elaborare a politicilor publice locale la nivelul marilor colectivități teritoriale din România, pe coordonatele 

valorilor europene incidente,  câştigat în cadrul competiţiei de granturi – Cercetători în formare Scoala Naţională de Studii Po lit ice şi Admin istrative (SNSPA)/ Facultatea de 

Admin istraţie Publică (FAP) 2014. Perioada desfăşurare 2014-2016. Autoritate contractantă: SNSPA.  

http://www.lawmanagement.ro/
mailto:concursuri.eseuri2014@gmail.com
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5. Fiecare participant se poate înscrie în concurs o singură dată, cu un singur eseu. 
6. Organizatorii desemnează câștigătorii concursului în termen de maxim 15 zile (16.02.2015) de la data expirării termenului limită de transmitere 

a acestora. În analiza eseurilor vor fi luate în calcul: creativitatea, capacitatea de analiză, obiectivitatea și autenticitatea. 
 

Art.5. Premiile Concursului. 

1. În cadrul Concursului se acordă următoarele premii:  

 
o MARELE PREMIU, adresat atât elevilor cât și studenților:  

 

O ZI ALĂTURI DE PRIMARUL GENERAL, PROF. DR. SORIN OPRESCU +  1 LAPTOP + materiale promoționale  

 

 
o Alte premii adresate elevilor din clasele (XI-XII) de colegiu național/liceu: 

 Premiul I constă în: 1 TABLETĂ + materiale promoționale; 

 Premiul al II- lea - 1 MP4 PLAYER+ materiale promoționale; 

 Premiul al treilea - . 1 READBOOK + materiale promoționale; 

 1 Mențiune: 1 ACCESORIU DE BIROU + materiale promoționale. 

 
 

o Alte premii adresate studenților FAP-SNSPA: 

 Premiul I constă în: 1 TABLETĂ + materiale promoționale; 

 Premiul al II- lea - 1 MP4 PLAYER + materiale promoționale; 

 Premiul al treilea – 1 READBOOK+ materiale promoționale; 

 1 Mențiune: 1 ACCESORIU DE BIROU + materiale promoționale. 

 
 

o Certificate de participare oferite tuturor participanților de către Organizatori.  
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Organizatorii declară că produsele oferite ca premii sunt produse sigure, aflate în cadrul termenului de valabilitate, nu prezintă riscuri pentru 
viaţă, sănătate sau securitatea câştigătorului.  

În privinţa premiului, răspunderea Organizatorilor este strict limitată la acordarea acestuia. Organizatorii nu vor răspunde pentru nici un defect, 
disfuncţionalitate sau alte neajunsuri ale premiului.  

2. La acest concurs nu se admit contestaţii.  

3. Câştigătorul nu poate ceda drepturile asupra premiului câştigat unei alte persoane. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu 
se poate acorda contravaloarea lor în bani.  

4. Predarea premiilor se face la încheierea concursului. Participanții sunt rugați să prezinte o copie a cărții de identitate și să confirme în scris 
primirea premiilor.  

5. Participarea la concurs constituie acordul că numele câștigătorilor, fotografii cu aceștia și eseurile lor, pot fi făcute publice și utilizate gratuit în 

materiale audio, foto și video de către Organizatori și partenerii acestuia.  
6. Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public a cărui dată va fi anunțată pe paginile web ale Organizatorilor și partenerilor săi. 

7. Publicarea numelor câştigătorilor se va realiza pe paginile web a Organizatorilor. Anunţarea câştigătorilor se va realiza şi prin email / telefon, 
conform informațiilor furnizate de aceștia în Fişa de înscriere. 

Art.6. Protecția datelor personale. 

1. Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
2. Participanţii la concurs au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care-i vizează să fie utilizate 

în scop de marketing direct, în numele Organizatorilor sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un  asemenea scop. La cererea 

expresă, în scris, a participanților, Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale. 
 

Art.7. Comisia de Concurs. 

1. Comisia de Concurs este formată din șapte membri cu drepturi egale , cadre didactice, practicieni din administrația publică, reprezentanți 

societății civile și ai mediului de afaceri. Componenţa Comisiei de Concurs se afişează pe paginile web ale Organizatorilor și partenerilor săi. 
 

Art.8. Evaluarea eseurilor înscrise în Concurs. 

1. Comisia de evaluare va evalua lucrările în considerarea pertinenței, originalității, coerenței, structurii și elocvenței eseurilor și în conformitate 

cu următoarelor criterii: 
a) Eseurile trebuie să releve capacitatea participantului la concurs de a se încadra în tema aleasă; 
b) Participanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a argumenta corect şi documentat ideile din cadrul eseului. 
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Art.9. Încetarea Concursului. 

Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii O rganizatorilor, 
din motive independente de voinţa lor, de a continua prezentul Concurs. 

 

Art.10. Litigii. 

Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la prezentul Concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă; în cazul în care aceasta nu va fi 
posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.  

 

Comitet organizare : 

 

I. Co -Preşedinte Comitet de Organizare  

 Conf.univ.dr. DIANA CAMELIA IANCU (Decan Facultatea de Administraţie Publică (FAP), Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative (SNSPA); 

 Lect.univ.dr. CEZAR CORNELIU MANDA (Preşedinte Executiv al Societăţii Române de Drept European/SNSPA). 
II. Membri  

 Consilier Juridic ALINA DUMITRU (S.C. MANAGEMENT LAW CONSULTING S.R.L.) 

 Lect.univ.dr. CRISTINA NICOLESCU (SNSPA/Consilier General - Consiliul General al Municipiului București); 

 Lect.univ.dr. CRINA RAMONA RĂDULESCU (Prodecan FAP/SNSPA); 

 Dr. BOGDAN IONUȚ BERCEANU (Cercetător FAP/SNSPA). 
       

Secretariat Concurs: 

            

 Consilier Juridic ALINA DUMITRU; 

 Lector univ. dr. CRISTINA NICOLESCU.  

 
 


