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* Bursele se acorda
RI: 4-6 IUNIE.
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Fiecare intrebare va fi conclsa ~i va avea un singur raspuns corect. Redactarea raspunsurilor se va
efectua individual de catre fiecare participant-student in limba romans,

Juriul care va formula Intrebarile ~i va valida raspunsurile va avea in components cadre didactice din
cadrul Facultatii de Inginerie a Instalatiilor FII-UTCB precum $i membri rnarcanti ai AIIR-Filiala
Valahia ~i ai OAER.

Pentru ca 0 participare sa fie valida pentru tragerea la sorti a premiilor, participantul trebuie sa
parcurga urmatorii pasi:
• sa accepte prevederile regulamentului de participare la concurs prin inserierea individuala pe
lista de participanti la concurs, la biroul de inregistrare ineepand eu data de 4 iunie (orele 11-
16) ~i pana pe data de 7 iunie (pana eel tarziu la ora 9:00);
• sa raspunda individual la toate intrebarile simple lansate de organizatori in timpul
sesiunilor conferintei, pe parcursul celor doua zile (raspunsurile la intrebari se gasesc in prezentarile
speaker-ilor si in programul evenimentului);
• pentru a putea raspunde la intrebart partidpantii vor ridiea personal de la secretariatul
conferintei, in pauza care precede fiecare sesiune de prezentari, FI$A DE RASPUNSaferenta
flecarei sesiuni a conterintei:
• FI$ELE DE RASPUNS eompletate eu datele personale ~i semnate se vor depune
personal la finalul flecarei sesiuni la secretariatul conferintei, Inainte de parasirea salii de
conferlnte, avand grija ca organizatorii sa bifeze in tabel In dreptul numelui participantului depunerea
fi~ei de raspuns pentru sesiunea respectiva,

III. PROCEDURADEPARTICIPARESI DESFASURAREACONCURSULUI

Respectand integral procedurile de participare enuntate la punctul III din prezentul regulament,
inscrlerea la Coneursul de quiz-uri tehnlce-stiintlflce "BURSELE ANIVERSARE RCEPB
2018" se realizeaza prin completarea datelor personale pe 0 lista pusa la dlspozltte de catre
organizatori la biroul de inregistrare din FII-UTCB sau la secretariatul conterintel-Sela de Festivitati
a Facultatii de Inginerie a Instalatiilor din cadrul UTCB, B-dul Pache Protopopescu nr. 66, Sector 2,
Bucuresti.

II.INSCRIEREA

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti studentii
participanti.

Sunt eligibili pentru a castiga premiile puse in joc studentii care apartin unei universitati publice din
Romania, care sunt inregistrati la RCEPBsi care participa la intregul eveniment.

Organizatorii conferintei RCEPB,Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania - Filiala Valahia (AIIR
- Filiala Valahia), Facultatea de Inginerie a Instalatiilor (FII-UTCB) si Ordinul Auditorilor Energetici
din Romania (OAER), propun un concurs de quiz-uri tehnico-stiintiflce (intrebari scurte si simple)
special destinat atat studentilor din FII-UTCB cat!?i altor studenti care doresc sa participe la RCEPB
2018.

I. ORGANIZATORII CONCURSULUI
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In cazul in care potentialii castigatori ai premiilor nu indeplinesc conditiile de participare expuse sau
refuza premiul, se vor extrage noi bilete de participare la sesiunea de extragere, pana cand se vor
putea desemna castigatori care sa indeplineasca conditiile si sa accepte premiul oferit de
organizatori.

Fiecare participant se inscrie 0 singura data in cursa pentru premiile concursului. Premiile nu se pot
cumula. Un student poate primi doar un singur premiu.

Un student al carui numar de inregistrare este extras din urna, dar care nu este prezent in sala in
momentul anuntului, va fi exclus definitiv din concurs.

Nu se percepe taxa de participare.

Castigatorii burselor vor fi verificati daca sunt inscrisi in anul universitar 2017-2018 (ciclul 1, 2 sau
3).

IV. DREPTUL 51 CONDITIILE DE PARTICIPARE
Are drept de participare la concursul "BUR5ELE ANIVERSARE RCEPB 2018" orice student al unei
universitati publice din Romania, care indeplineste simultan toate conditiile de mai jos:
• completeaza lista de inscriere cu datele personaIe valide si semneaza, confirmand astfel ca a citit
si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile
precizate de acesta;
• este prezent in Sala de Festivitati pe tot parcursul conferintei, pe 7 iunie orele 9.00-18.00 si 8
iunie orele 9.00-14.30, ~i raspunde individual la toate lntrebartle lansate de organizatori in timpul
sesiunilor confertntel, pe parcursul celor doua zile.

Primul criteriu de departajare va fi numarul de raspunsuri corecte, iar la final, in cazul
obtinerii unui punctaj egal, criteriul determinant va fi ordinea lnversa extragerii din urna.
Astfel, pentru nurnar egal de raspunsun corecte, premiile se vor acorda in ordinea crescatoare a
valorii acestora, incepand cu primul nurnar extras (premiul cel mai mic) ~i continuand pana la ultimul
nurnar extras (premiul cel mai valoros).

5e va extrage un numar de bilete egal cu numarul total al premiilor puse in joc, burse
respectiv prernli-surprlza din partea organizatorilor/sponsorilor (peste 10 premii acordate in surna
totala de peste 1500 Euro).

Dupa valida rea ~i anuntarea publica a partldpantilor care au raspuns individual la toate intrebartle
propuse pe durata conferintei, pe parcursul celor doua zile, acestia vor intra in sesiunea de
extragere cu numarul de inscriere la concurs obtinut de la biroul de inregistrare. Numerele de
inscriere vor fi notate pe blletele ~i vor fi introduse in urna de extragere.

Partidpantll care nu au raspuns la toate intrebarile sau nu au depus personal fisele de raspuns dupa
fiecare sesiune in care au fost lansate intrebarl, vor fi descaliflcatl!



Page 4

Lista de mai sus nu este limitativa, numarul de premii acordate deplnzand de nurnarul sl valoarea
sponsorizarilor acordate de partenerii RCEPB2018.

200

Cca 1100 lei

Valoarea (lei)

2 Globe floating and
rotating in midair

1 1

Excursie pentru 2
persoane in Delta
Dunarll in perioada 8-
10 iunie 2018

3 Radio cu ceas Phillips 1 150

4 tampa de birou 1
~

80

5 Umbrela 5 -=~~...) 50

Denumire Imagine (nu are caracter contratual)
Nr
buc

1

Nr
crt

Participantll declaratl ca;;tigatori vor fi rasplatiti cu urmatoarele premii acordate de organizatorii
RCEPB2018:

• Bursa 1- 2500 lei (cate 250 lei NET/luna in timpul anului universitar, timp de 10 luni)
• Bursa 11- 2000 lei (cate 200 lei NET/luna in timpul anului universitar, timp de 10 luni)
• Bursa 111- 1500 lei (cate 150 lei NET/luna in timpul anului universitar, timp de 10 luni)

sl premil-surpriza din partea organizatorilor/sponsorilor

VI. PREMIILE ACORDATE

Concursul de quiz-uri tehnico-stiintifice "BURSELE ANIVERSARE RCEPB 2018" se
desfasoara in perioada 7-8 Iunie 2018, in Sala de Festivitati a Facultatii de Inginerie a Instalatiilor
B-dul Pache Protopopescu nr. 66, Sector 2, Bucuresti in timpul Conferintei RCEPB2018
"Innovative and Clean Solutions for the Built Environment".

V. PERIOADASI LOCULDEDESFASURARE

Prin inscrierea la concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi
exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest concurs implicand obligativitatea
respectarii prevederilor prezentului Regulament.
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Prin participarea la aceste concursuri, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre
in baza de date a organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing
ale acestuia cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/ 2001 si a Regulamentului UE 679 din 2016
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie
a acestor date.

X. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:
• formularele care nu contin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii
participantului sau care contin informatii false;
• orice alte costuri ale castigatorilor in legatura cu intrarea in posesia premiilor, altele decat cele
aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;
• imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa
Organizatorului.

IX. L1MITAREA RASPUNDERII

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin
retinere la sursa, cu 0 cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit
revine organizatorului, inclusiv obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului. Organizatorul se
obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre
castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 72 din 22
martie 2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 227/2015, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu
acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

VIII. TAXE SIIMPOZITE

Neidentificarea oricaruia dintre castigatori ca urmare a indicarii unor date invalide in formularul de
inregistrare, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfeI castigat.

Premiile vor fi inmanate castigatorilor prin confruntarea datelor de identificare asa cum au fost ele
completate in formular cu datele din buletinul de ldentitate/cartea de identitate.

VII. ACORDAREA PREMIULUI

Castiqatorii premiilor oferite In cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor
premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil catre alte persoane.

Fiecare participant care are introdus nurnarul de participant In urna de extragere ~i este potential
ca~tigator va primi DIPLOMA DE PARTICIPARE ~i POSIBILITATEA DE A DEGREVA 0
ACTIVITATE $COLARA DE T1PUL PRACTICII.
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Prof.dr.ing. Iolanda COLDAPresedinte OAER

Conf.dr.ing.&econ. Catalin LUNGUPresedinte AIIR-FV

Prof.dr.ing. Sorin BurchiuDecanul FII-UTCB

NUMELEFUNCTIA

Aprobat de:

Prin participarea la prezentul concurs, participantii sunt de acord sa respecte toate regulile si alte
conditii stabilite prin prezentul regulament oflclal, In cazul in care Organizatorul constata ca un
castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al
Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului,
fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat
cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate rnasurile necesare
in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea
sa si/sau a institutiilor partenere in acest concurs.

XIII. ALTE CLAUZE

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a
Organizatorului (office@rcepb.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice
a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio
reclamatie.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale
amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele
judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

XII. UTIGII

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut,
controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si
indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

XI. FORTA MAJORA

Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele si datele sale de identificare
sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in materia Ie tiparite,
audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare impotriva organizatorului
pentru realizarea acestor operatiuni. Tuturor participantilor Ie sunt garantate drepturile in
conformitate cu Legea nr. 677/2001 $i a Regulamentului UE 679 din 2016 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesulla date, dreptul de interventie,
de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
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