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Regulament de concurs 

"PREMIILE PROFESIONALE CARPATCEMENT"  

 

Capitolul I - Descrierea concursului 
 
Capitolul II - Condiții de participare 
 
Capitolul III - Înscrierea participanților 
 
Capitolul IV - Desfășurarea concursului 
 
Capitolul V - Premii și contestații  

 

Capitolul I - Descrierea concursului: 

Art. 1 Organizatorul Concursului este asociația studențească, agreată în prealabil de către 
HeidelbergCement România S.A., din fiecare facultate participantă la Concurs. 
 
Art. 2 Concursul se derulează cu sprijinul HeidelbergCement România S.A., cu sediul în șos. 
Bucuresti-Ploiești 1A, Bucharest Business Park, clădirea C2, et. 1-4, sector 1, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/5389/1998, Cod de Înregistrare Fiscală RO10640589, telefon: 021.311.59.75, 
fax: 021.311.59.73. Persoană de contact: Cristi MORARU. 
 
Art. 3 Colaborarea conducerii instituțiilor de învățământ este esențială pentru buna desfășurare a 
Concursului. 
 
Art. 4 Denumirea oficială a Concursului este "PREMIILE PROFESIONALE CARPATCEMENT". 
Această denumire se va regăsi pe toate materialele de promovare ale Concursului precum și pe 
testele grilă transmise participanților la Concurs. 
 
Art. 5 Concursul are ca scop stimularea profesională individuală a studenților din învătământul 
superior de construcții, cu respectarea legislației în vigoare precum și a reglementărilor interne din 
instituțiile de învățământ participante.  
 
Art. 6 Durata de susținere a Concursului, în toate locațiile, nu va depăși două luni calendaristice. 
 
Art. 7 Concursul se desfășoară o singură dată în fiecare an universitar.  



 
 

 
 

 

 
 
 

Capitolul II - Condiții de participare: 

Art. 8 Vor fi considerați eligibili pentru Concurs doar studenții înscriși la învățământul de zi în anul III, 
la una din următoarele facultăți cu profil tehnic: 
 
1. Universitatea Tehnică de Construcții București: 
 
- Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri;  
- Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole;  
 
2. Universitatea Transilvania din Brașov - Facultatea de Construcții;  
 
3. Universitatea Politehnică din Timișoara - Facultatea de Construcții; 
 
4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca din Cluj - Facultatea de Construcții; 
 
5. Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iași - Facultatea de Construcții și Instalații. 

Capitolul III - Înscrierea participanților: 

Art. 9 Înscrierea participanților se va face exclusiv electronic, folosindu-se în acest sens formularul  
ON-line și informațiile de pe site-ul HeidelbergCement România S.A.(www.heidelbergcement.ro) 
referitoare la înscriere. 
 
Art. 10 Perioada de înscriere se va termina cu minim 3 zile înainte de susținerea Concursului. 
 
Art. 11 Anterior Concursului, lista cu participanții înscriși va fi confruntată cu lista oficială a 
secretariatului instituției de învățământ în care se organizează Concursul. 
 
Art. 12 Înscrierea altor persoane (cărora nu li se adresează prezentul Concurs, cf. Cap. II, Art. 8 din 
prezentul Regulament) este nulă de drept. Înscrierea participanților de drept cu date false sau greșite 
conduce în mod automat la anularea dreptului de participare și de a primi un premiu, pentru 
persoanele în cauză. 
 
Art. 13 Concurenții pot participa la o singură ediție a Concursului. 

Art. 14 Pentru a se putea organiza Concursul într-o instituție de învățământ este necesară înscrierea 
a minim 15 (cincisprezece) participanți și apoi prezența la test a cel puțin 10 (zece) participanți 
acceptați în Concurs. 
 
Art. 15 Concursul se va desfășura în fiecare centru universitar în perioada 01 noiembrie - 15 
decembrie 2019 (data exactă pentru fiecare facultate va fi stabilită ulterior și înscrisă pe afișele de 
promovare). 
 
Art. 16 Promovarea Concursului se va face prin afișe în locuri frecventate de potențialii participanți 
prin grija asociațiilor studențești și a instituției de învățământ colaboratoare. Participarea concurenților 
la Concurs este gratuită, iar limba de comunicare este limba română. 
 
Art. 17 Organizatorii se angajează să păstreze, conform prevederilor legale, confidențialitatea datelor 
cu caracter personal furnizate de concurenți și să nu le utilizeze în alte scopuri. 

http://www.heidelbergcement.ro/


 
 

 
 

 

 
 
 

Capitolul IV - Desfășurarea concursului: 

Art. 18 Bibliografia Concursului cuprinde literatura tehnică a HeidelbergCement România S.A. pusă 
în mod gratuit la dispoziția concurenților.  
 
Art. 19 Bibliografia Concursului poate fi descărcată electronic din secțiunea Bibliografie a paginii de 
concurs din site-ul HeidelbergCement România S.A. (www.heidelbergcement.ro).  
 
Art. 20 Concursul va consta în completarea individuală, timp de 60 de minute, a unor chestionare tip 
grilă cu 50 de întrebări din bibliografia anterior stabilită. Dacă este necesar, se organizează probe 
speciale de departajare ("baraj"), care vor consta în completarea individuală a altor chestionare tip 
grilă pentru stabilirea câștigătorilor, o singură persoană pentru fiecare din cele trei locuri premiate / 
facultate.  
 
Art. 21 Orice încercare de fraudare sau de nerespectare a Regulamentului de desfășurare a 
Concursului conduce automat la descalificarea concurentului sau concurenților aflați în această 
situație. Este interzisă părăsirea sălii de desfășurare a Concursului cu formularele de testare, acestea 
fiind predate către organizatori la ieșirea din sală. Utilizarea oricărui dispozitiv de comunicare la 
distanță, de fotografiere, precum și a oricăror dispozitive/materiale care pot vicia rezultatul testării 
este interzisă pe timpul completării chestionarelor,  
 
Art. 22 Comisia de Concurs este formată din: 

• PREȘEDINTE: conducătorul instituției de învățământ, Rector sau Decan, sau un cadru 
didactic desemnat de către acesta;  

• Un membru al HeidelbergCement România S.A.;  
• Un membru al asociației studențești organizatoare. 

 
Art. 23 Pe durata desfășurării Concursului și a premierii câștigătorilor, organizatorii vor face fotografii 
atât de ansamblu cât și în detaliu cu participanții, fotografii care vor fi utilizate strict pentru 
promovarea și buna desfășurare a Concursului.  

Capitolul V -  Premii și contestații: 

Art. 24 In acest capitol termenul „premii“ definește sponsorizarea oferită de asociația studențească 
organizatoare, studenților câştigători.  

Art. 25 Pentru fiecare facultate, premiile sunt următoarele: 

PREMIUL  SUMA (se va plăti în lei, la cursul BNR din ziua susținerii Concursului)  

Premiul I 800 EUR  

Premiul II 500 EUR  

Premiul III 200 EUR  

 
Art. 26 Toate premiile sunt nominale, pentru fiecare premiu există un singur câștigător, persoană 
fizică. Nu se acordă premii grupurilor de participanți. Fiecare premiu este însoțit de o diplomă 
semnată de Directorul general al HeidelbergCement România S.A. și de Președintele Comisiei.  

http://www.heidelbergcement.ro/


 
 

 
 

 

 
 
 

Art. 27 Toți participanții care obțin peste 25 puncte (din totalul de 50) primesc o scrisoare de 
recomandare din partea HeidelbergCement România S.A.. Scrisorile de recomandare se transmit 
prin poșta electronică și “print – original” o singură dată (până la data de 1 februarie 2020); 

Art. 28 La nivel național, din cele 5 universităţi de profil în care este organizat concursul, participantul 
(sau participanţii) care obţine cel mai mare punctaj la chestionarul tip grilă, cu 50 de întrebări, 
primeşte suplimentar Trofeul Anului Universitar 2019-2020 din partea HeidelbergCement România 
S.A. Acordarea Trofeului Anului Universitar 2019-2020 se va face până la data de 1 martie 2020. 
 
Art. 29 După afișarea rezultatelor, participanții pot depune, în atenția Comisiei, contestații în maxim 6 
ore de la afișare.  
 
Art. 30 Contestațiile vor fi analizate și rezolvate pe loc împreună cu studentul care face contestația. 
 
Art. 31 Toti participanții la Concurs vor primi materiale de promovare HeidelbergCement, la data 
susținerii Concursului. 
 
Art. 32 Anunțul cu rezultatele Concursului va fi afișat în locul desfășurării Concursului. Câștigătorii 
Concursului sau participanții la proba de baraj vor fi anuntați telefonic de către reprezentanții 
HeidelbergCement Romania S.A. 
 
Art. 33 Înmânarea premiilor se va face numai personal (pe bază cărții de identitate) în cadrul unei 
ceremonii festive. 
 
Art. 34 Festivitatea de premiere va avea loc în centrele universitare în care s-a susținut Concursul. 
 
Art. 35 Numele instituției de învățământ colaboratoare, a membrilor Comisiei, a persoanelor 
câștigătoare, precum și fotografii din timpul Premierii, vor putea fi făcute publice în mass-media prin 
grija HeidelbergCement România S.A.. 
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