
Concurs de cultură 

studențească. Ediția 2. 
 

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL 

1.1. Concursul intitulat “Ingineria & Economia. Parteneriat pentru viitor!” este organizat și 

desfășurat de către Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe 

Economice – IME&SE din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești - UPG. Participanții la 

Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, 

potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul 

Oficial este întocmit și va fi făcut public pe site-ul http://ime.upg-ploiesti.ro/ sau https://se.upg-

ploiesti.ro. Organizatorul (Facultățile IME&SE) își rezervă dreptul de a modifica sau schimba 

prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după 

afișarea acestora pe site-ul menționat mai sus. 

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în UPG Ploiești, în luna martie 2023.  

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI 

3.1. Au posibilitatea de participare la Concurs orice student înscris la studii universitare de licență 

din cadrul Facultăților IME&SE. 

3.2. Echipele care se vor întrece la concurs vor fi formate din 2 studenți care provin de la aceeași 

facultate. 

3.3. Înscrierea la concurs a echipelor participante se va face prin completarea unui formular 

disponibil pe site-ul http://ime.upg-ploiesti.ro/ sau https://se.upg-ploiesti.ro. 

3.4. Premiile concursului sunt în valoare totală de ~ 40 000 RON (valoare cumulată în lei și produse) 

de la partenerii economici ai Facultăților IME&SE. 

3.5. Concursul se va desfășura sub forma unei întreceri între 2 echipe prin răspuns rapid (30 

secunde) la un set de întrebări extrase de către comisia de concurs din domenii postate pe 

http://ime.upg-ploiesti.ro/ sau https://se.upg-ploiesti.ro. 

Domenii Facultatea IME – etapa 1: 1. Albert Einstein; 2. Motoare electrice; 3. Nikola Tesla; 4. 

Invenții și inventatori din România; 5. Revoluțiile industriale;  6. Nutriție și sport 

Domenii Facultatea SE – etapa 1: 1. Atuurile digitalizării; 2. Bitcoin; 3 Pandemie și criză; 4. 

Personalități ale economiei mondiale; 5. Să contabilizăm; 6. Sistemul bancar din România 

Domenii comune etapa 2 – Faza finalelor pe facultăți și Finala între facultăți: 1. Istoria 

petrolului românesc; 2. Istoria învățământului superior românesc; 3. Județul Prahova; 4. 

Performanță și simboluri olimpice 

3.6. Echipa care consideră că știe răspunsul corect apasă pe butonul de răspuns. Daca răspunsul este 

corect, echipa respectivă primește un punct, dacă răspunsul este incorect, cealaltă echipă are 

posibilitatea să răspundă corect și să primească un punct. Se acceptă răspunsuri parțiale dar 

corecte. 

3.7. În cazul în care răspunsul este un număr, se consideră câștigătoare echipa care se apropie cel 

mai mult de numărul corect. 

3.8. În situația în care un răspuns este greșit specificat de către comisia de concurs, întrebarea se 

anulează. 

3.9. În cazul întrebărilor în care trebuie precizat un nume și prenume se va puncta chiar dacă echipa 
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nu precizează unul din nume sau prenume. 

3.10. În cazul în care un student al echipei devine indisponibil, echipa poate continua concursul cu 

un singur membru sau să coopteze un alt student. 

3.11. Câștigă echipa care acumulează prima jumătate plus 1 de răspunsuri corecte din numărul total 

de întrebări din faza de concurs. 

3.12. Premiile vor fi acordate începând cu faza sferturilor (premii vor primii câte 8 echipe din fiecare 

facultate). 

3.13. Programul de desfășurare și premiile concursului sunt prezentate în continuare: 

 

Etapa 1 – 08 martie 2023, ora 10.00, Sala Ap9 

 

Faza prelimină (optimi) - separat pe fiecare facultate IME&SE - competiția echipelor cu răspuns 

rapid la 20 întrebări. Competiția se va finaliza cu 4 echipe câștigătoare din fiecare facultate. 

Faza sferturilor - separat pe fiecare facultate IME&SE - competiția echipelor cu răspuns rapid la 

25 întrebări. Competiția se va finaliza cu 2 echipe câștigătoare din fiecare facultate.  

Mențiune: cele 2 echipe / facultate învinse vor fi premiate cu bani și produse în valoare de 

~1500/student 

 

Etapa 2 – 09 martie 2023, ora 10.00, Sala Ap9 

 

Faza semifinalelor - separat pe fiecare facultate IME&SE - competiția echipelor cu răspuns rapid 

la 25 întrebări. Competiția se va finaliza cu 1 echipă câștigătoare din fiecare facultate.  

Premiul III: cele 2 echipe învinse vor fi premiate cu bani și produse, în valoare de ~2500/student 

Finala între facultăți - competiția echipelor finale cu răspuns rapid la 30 întrebări. 

Premiul II: echipa de pe locul 2 va fi premiată cu bani și produse în valoare de ~3800/student 

Premiul I: echipa câștigătoare va fi premiată cu bani și produse cumulate cu fazele anterioare 

în valoare de ~6200/student) 

 

Domeniile din care se vor extrage întrebările pentru etapa 1 și etapa 2 sunt postate pe site-ul 

http://ime.upg-ploiesti.ro/ și https://se.upg-ploiesti.ro. 

 

SECȚIUNEA 4. REVENDICAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR 

4.1. Premiile în produse vor fi înmânate la sfârșitul etapei 1 și respectiv etapei 2, iar premiile în bani 

vor fi transmise prin virament bancar de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în conturile 

câștigătorilor după finalizarea formalităților necesare. 

4.2. Lista câștigătorilor (respectiv: nume, prenume și premiul câștigat) va fi disponibilă pe site-ul 

http://ime.upg-ploiesti.ro/ sau https://se.upg-ploiesti.ro. 

 

SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITATE 

5.1. Prin participarea la Concurs, toți studenții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să 

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Facultățile IME&SE prin 

prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și 

exclusivă a participanților și eventualilor câștigători, prin excluderea lor.  

5.2. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări 

necâștigătoare, care apar ulterior acordării efective a premiului. 

5.3. Toți studenții facultății IME&SE au șanse egale la câștigarea premiilor. 

5.4. Orice încercare de fraudare a Concursului se soldează cu eliminarea studentului/studenților în 

cauză din concurs. 
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5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida orice participare suspectă în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament, cu informarea studentului de acest lucru. 

5.6. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestui Concurs 

și nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiului după momentul 

preluării lui de către Câștigător. 

 

SECTIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

6.1. Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației 

privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 

27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

 

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

7.1. Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță 

majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, 

de a continua prezentul concurs. 

7.2. Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat  sau 

previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea 

de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt 

incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte 

catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare 

a Concursului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

 

SECȚIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL 

8.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți studenții accesând site-ul http://ime.upg-

ploiesti.ro/ sau https://se.upg-ploiesti.ro. Pentru informații suplimentare privind Regulamentul 

oficial al Concursului, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa ime@upg-ploiesti.ro. 

8.2. Prin participarea la acest Concurs, studenții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 
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