Regulamentul oficial al concursului “Idei tari”, editia II
Art. 1 Organizatorul concursului:
1.1

Organizatorul Concursului „Idei tari” (denumit în continuare „Concursul”), este
Fundaţia „Romtelecom pentru români”, persoana juridică organizată conform legii
române, cu sediul actual în Calea Victoriei nr. 35, sector 1, Bucureşti (iniţial în Str.
Gârlei nr.1B, sector 1, Bucureşti), înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei
sectorului 1 sub nr. 5/10.03.2008, cod de înregistrare fiscală 23642689/02.04.2008,
reprezentată prin Domnul Georgios Ioannidis – Preşedinte al Consiliului Director,
denumită în continuare „Organizator” sau „Fundaţia”.

1.2

Acest Concurs este organizat în scopul identificării şi recunoaşterii talentului şi
capacităţii tinerilor pasionaţi de domeniul multimedia, de a concepe produse, soluţii
şi/sau procedee („Proiecte”) care să eficientizeze activitatea în acest domeniu. De
asemenea, Participanţilor câştigători li se acordă ocazia de a-şi testa ideile în
activitatea curentă a unui furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
recunoscut la nivel naţional şi internaţional cum este S.C. Romtelecom S.A.
(„Romtelecom”), care va susţine intenţia Organizatorului de a identifica tinerele
talente, ideile lor inovatoare şi va asigura toate materialele informative şi logistice
necesare promovării concursului.

1.3

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament
(“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toţi Participanţii, asa cum sunt
aceştia definiţi în continuare, în cuprinsul Regulamentului. Informarea Participanţilor
asupra detaliilor referitoare la Concurs şi asupra termenilor şi condiţiilor
Regulamentului este disponibilă pe site-ul www.ideitari.ro.

Art. 2. Durata Concursului
2.1

Înscrierile la concurs se vor face în perioada 25.10.2010 – 30.04.2011, iar prezentarea
Proiectelor selectate şi desemnarea câştigătorilor vor avea loc la o dată ulterioară
expirării perioadei de selectare a Proiectelor şi va fi stabilită în funcţie de numărul
Proiectelor. Data prezentării Proiectelor şi desemnării câştigătorilor va fi anunţată în
timp util pe site-ul Concursului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi durata
Concursului sau doar a unei etape a acestuia, dar nu înainte de a informa Participanţii
pe site-ul www.ideitari.ro

Art. 3. Drept de participare
3.1

La acest Concurs poate participa orice persoana cu varsta de pana la 35 de ani, inclusiv,
care este cetatean roman, posesoare a unei carti de identitate valabile sau a unui
certificat de nastere (dupa caz), daca indeplineste toate conditiile prevazute in acest
Regulament si urmeaza procedura Concursului stabilita prin Regulament
(„Participant”).
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Art. 4. Mecanismul de desfăşurare a Concursului. Juriu
4.1

Participanţii se vor înscrie pe site-ul www.ideitari.ro, individual sau în echipă de
maxim 5 persoane şi îşi vor alege una dintre temele propuse de Organizator pe site-ul
Concursului. De asemenea, participantii se pot inscrie in echipa si cu un coordonator
de proiect.

4.2

Condiţii înscriere a Participanţilor:
a. se vor înscrie numai la adresa www.ideitari.ro, prin completarea formularului existent
la această adresă;
b. vârsta maximă a celor înscrişi în concurs trebuie să fie de 35 de ani, inclusiv;
c. să fie de cetăţenie română;
d. să se înscrie în concurs cu una dintre temele propuse de Organizator;
e. să posteze o scurtă descriere a proiectului şi să ataşeze o prezentare a acestuia;
f. prezentarea ataşată trebuie să aibă urmatoarea structură:
1. Titlu
2. Cuprins
3. Introducere, prezentarea temei şi punerea ei în contextul actual
4. Solutii propuse, cu evidenţierea noutăţii aduse
5. Avantaje şi dezavantaje soluţii propuse
6. Implementarea sau posibilităţi de implementare a soluţiilor propuse
(concluzii)
7. Bibliografie
8. Anexe
Proiectele înscrise (descrierea şi fişierele ataşate) nu trebuie să conţină elemente de
identitate a depunătorului (nume echipă, nume şi prenume membri, fotografii, adrese de
e-mail etc). Proiectele transmise spre validare care conţin elemente dintre cele mai sus
menţionate vor fi declarate invalide, iar depunătorii vor fi anunţaţi că pot reînscrie
proiectele fără respectivele elemente identificatoare.

4.3 Vor fi selectate pentru Concurs numai lucrările efectuate pe una dintre temele propuse de
Organizator (denumite în continuare Proiecte) care îndeplinesc următoarele criterii:
a. caracterul inovator al soluţiei;
b. creativitatea şi originalitatea soluţiei;
c. coerenţa ideilor exprimate;
d. relevanţa solutiei pentru Organizator din punct de vedere al aplicabilităţii practice.
4.4 Nu se acceptă în Concurs Proiecte redactate sau prezentate cu rea-credinţă, într-un limbaj
inadecvat, care pot aduce atingere imaginii Organizatorului sau altor entităţi sau care nu
respectă scopul Concursului. Acestea nu vor fi postate şi nu vor intra în Concurs;
4.5 Fiecare Participant are dreptul să înscrie un singur Proiect pe întreaga durată a
Concursului. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii îşi manifestă acordul
implicit în ceea ce priveşte folosirea de către Organizator a Proiectelor înscrise, în scopul
implementării/testării ideilor exprimate în Proiect sau promovării acestora;
4.6 Înscrierile se fac prin completarea unui formular postat pe site-ul www.ideitari.ro.
Participanţii la Concurs sunt rugaţi să completeze corect datele personale din secţiunea de
înregistrare;
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4.7

Termenul limită de înscriere în concurs este 30.04.2011, ora 00:00. Formularele
completate şi înscrise mai târziu de termenul limită nu se admit în Concurs. Înregistrarea
cererii în Concurs presupune acceptarea condiţiilor prezentului Regulament;

4.8 Proiectele vor fi evaluate de către un juriu format din: (1) dna Alina Petri, Director
Divizia Portal, Comercial – Segment Rezidenţial, Romtelecom, (2) dl Ioannis
Antoniadis, Director Coordonator Inginerie Sisteme şi Reţea de Bază, (3) dl. Prof. Dr.
ing. Cristian Negrescu, Prodecan Facultatea de Electronică Bucureşti, (4) dl. prof.
dr.ing. Radu Vasiu, Secretar Ştiinţific al Senatului Universităţii Politehnice din
Timisoara, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, Directia de Studii Multimedia
(5) dl. conferentiar Bogdan Orza, Centrul de Tehnologii Multimedia şi Educaţie la
Distanţă din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Cluj, (6) dna. prof.dr.ing. Daniela Tarniceriu, Şef Catedra Telecomunicaţi, Facultatea
de Electronica, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Iaşi. Componenţa juriului va
putea fi modificată în cazul în care intervin aspecte obiective şi neprevăzute în legătură
cu unul dintre membrii juriului. Această modificare a juriului va fi publicată pe site-ul
Concursului în termen de 24 de ore de la momentul la care a intervenit înlocuirea;
4.9 În perioada ulterioară datei de expirare a termenului de înscriere, juriul va selecta 15
Proiecte dintre cele înscrise în Concurs, pe baza criteriilor stabilite conform prezentului
Regulament, iar Participanţii care au înscris aceste Proiecte vor fi anunţaţi prin
intermediul site-ului www.ideitari.ro Proiectele selectate vor fi prezentate de către
Participanţii care le-au creat şi/sau înscris în cadrul unui eveniment organizat în
Bucureşti într-o locaţie ce va fi, de asemenea anunţată Participanţilor. Organizatorul va
deconta cheltuielile legate de această deplasare (numai pe teritoriul României). Fiecare
Proiect va avea ca timp de prezentare maxim 30 minute. În cazul în care numărul
Proiectelor selectate de juriu este mai mic de 10 (exclusiv), Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a amâna desfăşurarea şi finalizarea Concursului până la o dată ulterioară
stabilită conform strategiei proprii în acest domeniu;
Proiectele selectate şi prezentate vor fi evaluate în funcţie de 3 criterii suplimentare:
a. Abilităţile de prezentare a lucrării înscrise în Concurs;
b. Răspunsurile la întrebările suplimentare adresate de juriu Participantului;
c. Posibilitatea implementării/testării soluţiei (realismul soluţiei).
4.10 Proiectele participante la concurs vor acumula un punctaj (0-10), conform căruia va fi
stabilit clasamentul, iar Juriul va desemna Participanţii câştigători ai fiecaruia dintre
Premiile oferite. În cazul în care vor fi desemnaţi doi câştigători pe acelaşi loc, după
acordarea punctajelor, se vor vota din nou cele două proiecte câştigătoare, ţinând cont de
aceleaşi criterii stabilite prin Concurs pentru a se desemna doar unul singur căruia i se va
atribui Premiul. Organizatorul va desemna câştigătorii în cadrul unei conferinţe
profesionale.
5. Drepturile de autor
5.1 Prin participarea la Concurs, Participanţii înteleg şi acceptă că exercitarea drepturilor
conferite prin prezentul şi îndeplinirea obligaţiilor aferente în privinţa drepturilor de autor
şi de proprietate industrială legate de Proiecte se vor face în deplină conformitate cu
dispoziţiile legale relevante, în special în materia protejării mediului concurenţial normal
si a legislaţiei privind dreptul de autor, drepturile conexe si a brevetelor de invenţie.
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5.2. Toate drepturile patrimoniale de autor asupra Proiectelor câştigătoare, exclusiv dezvoltate
pentru realizarea Proiectelor, care pot fi cesionate în condiţiile prevederilor legislaţiei
privind drepturile de autor şi a brevetelor de invenţie, vor fi transferate de către fiecare
Participant direct către Organizator sau către Romtelecom, în calitate de entitate implicată
în procesul de implementare a Proiectelor, părţile obligându-se să semneze un contract de
cesiune de drepturi de autor simultan cu semnarea Procesului verbal de predare-primire a
premiului. Drepturile vor fi transferate în mod exclusiv, nelimitat în timp şi spaţiu
(Participanţii înţelegând că aceasta înseamnă că însuşi Participantul nu mai poate utiliza
Proiectul în modalităţile, pe termenul şi pentru teritoriul convenit menţionate, şi nici nu
mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane). Participanţii acceptă şi recunosc
că Premiile acordate reprezintă o remuneraţie justă pentru acest transfer, şi nu vor solicita
alte tipuri de remuneraţii şi/sau beneficii pentru acest transfer.
5.3. Prin participarea la Concurs, Participanţii se obligă să despăgubească Organizatorul şi/sau
terţe părţi prejudiciate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din
încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor, brevete, etc.),
legate de Proiecte.
5.4. Prin participarea la Concurs, Participanţii permit, fără a fi necesar consimţâmântul
prealabil al Participantului respectiv şi fără a solicita pentru aceasta o remuneraţie
suplimentară, orice transformare a Proiectului, în cazul în care transformarea este
considerată necesară pentru scopul Concursului – identificarea Proiectelor în vederea
implementării lor.
5.5 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot
apărea ca urmare a înscrierii Proiectului în acest Concurs. Participanţii păstrează
drepturile nepatrimoniale de autor recunoscute de legislaţia relevantă asupra Proiectelor.
5.6 Completarea formularului de înscriere implică acordul ca Proiectele înscrise în Concurs să
poată fi expuse şi utilizate de către Organizator sau Romtelecom, cu menţionarea numelui
autorului, prezentul reprezentând consimţămantul autorilor şi titularilor de drepturi de
proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitată în timp şi
spaţiu.
5.7 În legătură cu Proiectele postate Participanţii sunt de acord (i) să nu publice elemente
care ar putea dăuna site-ului www.ideitari.ro sau unei terţe persoane, (ii) să nu posteze
materiale obscene, defăimătoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire, care să instige
la ură, materiale ofensive la adresa rasei sau etniei, materiale care să violeze vreo lege sau
sa fie nepotrivită în vreun fel, (iii) să nu posteze materiale publicitare sau solicitări de
colaborări comerciale(iv) să nu posteze materiale prin care se aduce atingere în orice fel
scopului organizării acestui Concurs.
Art. 6. Drepturile de proprietate intelectuală
6.1 Organizatorul deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare,
precum şi întreg conţinutul site-ului www.ideitari.ro, incluzând fără a se limita la,
imaginile, muzică şi orice alte date şi aplicaţii prezentate pe Site. Acestea sunt protejate
prin legislaţia drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare
sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita
la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea,
radiodifuzarea, copierea, modificarea, afişarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a
conţinutului şi graficii site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conţinutul şi forma
Site-ului, sub sancţiunile prevăzute de lege. Organizatorul sau partenerii săi este/sunt
detinătorul(ii) drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor şi bazelor de date
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prezentate pe Site şi toţi Participanţii se obligă să respecte aceste drepturi şi să nu le aducă
nicio atingere.
Art. 7. Premii. Desemnarea câştigătorilor şi ridicarea premiilor.
7.1 În cadrul Concursului se vor acorda Participanţilor câştigători, conform regulilor din
prezentul Regulament (denumite în mod colectiv „Premiile”). Premiile vor fi acordate de
către Fundaţia „Romtelecom pentru români” şi vor fi în valoare totală de 10.000 euro.
7.2 Premiile se vor acorda Participanţilor câştigători după cum urmează:
Locul I – 5.000 euro şi practica în cadrul Romtelecom Bucureşti
Locul II – 3.000 euro şi practica în cadrul Romtelecom Bucureşti
Locul III – 2.000 euro şi practica în cadrul Romtelecom Bucureşti
Toţi Participanţii care au depus cele 15 Proiecte selectate vor putea participa la o conferinţă
profesională organizată de Fundaţie.
La sfârşitul Concursului, câştigătorii Premiilor vor primi diplome din partea
Organizatorului.
7.3 Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea Premiilor, precum şi de a solicita restituirea
de la căştigători a Premiilor oferite în cazul în care se constată că acestea au fost obţinute
prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament.
7.4 Predarea Premiilor de către Organizator către fiecare Participant câştigător va fi
consemnată printr-un proces verbal de predare-primire („Proces verbal”) semnat în 2
(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Art. 8. Transferul dreptului de proprietate şi a riscurilor asociate Premiilor
8.1 Dreptul de proprietate şi riscurile asociate Premiilor vor fi transferate câştigătorilor
Premiilor respective, desemnaţi potrivit prezentului Regulament, la momentul încheierii
Proceselor-Verbale. După semnarea Procesului-Verbal, Organizatorul este absolvit de
orice obligaţii privind Premiul, respectiv câştigătorul nu va avea dreptul de a emite
pretenţii fată de Organizatori privind acel Premiu.
8.2 În situaţia în care câştigătorul unui Premiu nu va ridica Premiul în termen de 60 zile de la
data la care este anunţat în vederea ridicării Premiului câştigat, acesta va pierde dreptul
asupra Premiului, Organizatorul fiind îndreptăţit să considere ca Participantul câştigător a
renunţat la Premiul câştigat.
Art. 9. Soluţionarea divergenţelor
9.1 În cazul unor potenţiale divergenţe apărute între Organizator şi Participanţi în legatură cu
desfăşurarea Concursului, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă
rezolvarea divergenţelor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre
soluţionare instanţelor române competente.
Art. 10. Taxe şi impozite
10.1Taxele şi impozitele aferente Premiilor la data acordării lor vor fi suportate de către
Organizator, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală în
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vigoare, valoarea certă a premiilor ce vor fi încasate de câştigători fiind cea specificată la
art. 7.2.
Art. 11. Diverse
11.1Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament.
11.2 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumiţi Participanţi
sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la Concurs, dacă această incapacitate
se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în
mod rezonabil exercita. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate,
incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt
mod, în urma acţiunilor utilizatorilor paginii web, a funcţionării echipamentelor de calcul
ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în
derularea Concursului. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor
tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/sau a echipamentelor de calcul
şi/sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet, cauzată de probleme tehnice şi/sau de trafic
intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de
probleme.
Art. 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal
12.1Prin participarea la Concurs şi postarea Proiectelor pe site-ul www.ideitari.ro, Participanţii
îşi dau acordul ca datele cu caracter personal, deţinute de Organizator, să fie prelucrate de
către acesta în scopul organizării şi desfăşurării Concursului.
12.2 Informaţia va fi prelucrată de către Organizator în conformitate cu prevederile Legilor nr.
506/2004 şi 677/2001.
12.3 Cu privire la prelucrarea informaţiei, Participanţii 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.
12.4 Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 12.3., solicitantul trebuie să înainteze o
cerere scrisă, datată şi semnată prin fax la numarul 021/400 5602. În cerere se va preciza
dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal.
Organizatorul va comunica măsurile adoptate/informaţiile solicitate în termen de 15
(cincisprezece) zile de la data primirii cererii.
ORGANIZATOR
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