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REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR DE CREAȚIE
în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022,
Science4future-II, no. 101061755
Call: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01

ARGUMENT, CONTEXT
Proiectul SCIENCE4FUTURE-II este finanțat în cadrul programului european
HORIZON EUROPE și presupune organizarea și desfășurarea evenimentului în Cluj-Napoca,
Iași, Bistrița, Sighetu Marmației și Gheorgheni. Evenimentul este parte a celei mai renumite
inițiative de popularizare a științei la nivel european și, în istoria sa de 15 ani, s-a dezvoltat ca
una din cele mai potrivite oportunități de o zi în care tinerele generații de elevi și studenți
beneficiază de informații privind cercetarea științifică.
Evenimentul are drept scop informarea comunității despre cercetarea științifică și despre
impactul acesteia asupra vieții cotidiene, dar și promovarea științei, prin inovație și cercetare.
De asemenea, își propune prezentarea rezultatelor și a metodelor de cercetare publicului larg,
în special tinerilor – elevi, studenți, doctoranzi. Timp de o zi, copiii de toate vârstele,
adolescenții, dar și adulții vor avea oportunitatea de a participa activ la desfășurarea
experimentelor științifice, de a comunica cu cercetători, dar și de a face cunoștință cu rezultatele
cercetării științifice și modul lor de implementare.
Evenimentul este organizat de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de
Geografie din Cluj-Napoca (Extensia universitară Bistrița – lider de proiect, în colaborare cu
Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism și extensiile universitare ale Facultății de
Geografie din Sighetu Marmației și Gheorgheni), în parteneriat cu Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.
SCOPUL PROIECTULUI
Atragerea și stimularea interesului elevilor și studenților pentru cercetare, inovare și
transfer tehnologic. Obținerea recunoașterii publice a cercetătorilor prin înțelegerea impactului
activității lor asupra vieții de zi cu zi a populației, precum și încurajarea copiilor și tinerilor să
urmeze o carieră în cercetare.
GRUP ŢINTĂ
Proiectul se adresează elevilor din clasele V - XII, dar și studenților nivel licență și
master, având ca obiectiv creșterea interesului pentru știință, cercetare și inovare.

-

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
Activitatea nr. 1: Lansarea concursurilor (18 septembrie 2022);
Activitatea nr. 2: Trimiterea lucrărilor (19septembrie – 25 septembrie 2022, ora 24:00);
Activitatea nr. 3: Votarea lucrărilor (26 septembrie – 28 septembrie 2022, ora 24:00)
Activitatea nr. 4: Finalizarea concursurilor – evaluare, diseminare, feedback, (29
septembrie 2022);
Activitatea nr. 5: Anunțarea lucrărilor câștigătoare (30 septembrie 2022).
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
Concursul va fi organizat în luna septembrie 2022, în cadrul evenimentului Noaptea
Cercetătorilor Europeni 2022.
Tema concursului
Concurs de fotografie/colaj/desen cu tema „Știința în viitor”. Se va organiza câte un
concurs pentru fiecare categorie de vârstă: 10-15 ani (clasele V-VIII), 16-20 ani (clasele IX-

XII), 20-25 ani (studenți/masteranzi). Concursurile se adresează participanților din cele cinci
locații de desfășurare a evenimentului și din zonele limitrofe ale acestora.
CE NE DORIM DE LA PARTICIPANȚI
•
•
•
•

•
•
•
•

Fotografii sau colaje/desene realizate în orice tehnică, care să reflecte viziunea autorului
asupra temei concursului: „Știința în viitor”;
Materialele, fie fotografii, fie desene scanate color, vor fi salvate în format .jpg sau
.raw, la o rezoluție minimă de 300 dpi (4500*4500).
Lucrările și fișele de înscriere vor fi trimise comisiei de concurs, pe e-mail la adresa
electronică: concursscience4future@gmail.com, urmând a fi încărcate pe pagina de
Facebook a evenimentului, după verificare;
Lucrările
postate
pe
pagina
de
Facebook
a
evenimentului
(https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorEuropeniBistrita) pot fi votate prin
atribuirea unui „LIKE” și o distribuirea evenimentului. O lucrare se poate vota o singură
dată de către o persoană;
Participanții sunt încurajați să promoveze postarea pentru a obține un număr cât mai
mare de LIKE-uri;
Autorii își asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării și respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală;
Vârsta declarată în formular va fi verificată în momentul ridicării premiului prin
prezentarea actului de identitate al câștigătorului.
Se vor accepta doar lucrările care respectă cerințele de conținut.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Condiții generale
• Lucrările se trimit doar în format electronic, împreună cu fișa de înscriere.
• Fiecare candidat poate depune o singură lucrare.
• Nu se percepe taxă de participare.
• Lucrările care nu respectă cerințele de mai sus vor fi eliminate din concurs. În cadrul
concursului se vor acorda premiile I, II și III pentru fiecare categorie de vârstă.
Înscrierea participanților și depunerea lucrărilor
• Data limită de transmitere a dosarelor de participare: 25 septembrie 2022, ora 24:00
• Lucrarea expediată la adresa de e-mail concursscience4future@gmail.com va fi
însoțită de fișa de înscriere.
Evaluare și premiere:
• În procesul de evaluare se va lua în considerare atât numărul de voturi valide, acumulate
pe pagina de Facebook în perioada 26 septembrie - 28 septembrie 2022, ora 24:00, cât
și punctajul obținut din partea comisiei specializate.
• Rezultatele vor fi comunicate pe website-ul proiectului (www.noapteacercetatorilor.eu), în data de 30 septembrie.
• Nota finală va reprezenta media ponderată a punctajelor obținute ( 60% voturi
acumulate pe rețeaua Facebook și 40%punctajul oferit de comisia de jurizare a
evenimentului).

Premierea va avea loc sediile instituțiilor organizatoare din fiecare locație, conform
programului anunțat, diplomele de participare vor fi expediate în format electronic.

Observații finale
• Numărul de lucrări acceptate în cadrul concursului este nelimitat.
• Concursul se adresează elevilor din ciclul de învățământ gimnazial, liceal și universitar
(studenți/masteranzi).
• Comisia de jurizare a concursului va fi alcătuită din cadre didactice de specialitate, iar
transparența procesului va fi asigurată prin publicarea tuturor informațiilor și a
materialelor primite, premiate sau nu, pe pagina web a proiectului.
• Participanții vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste,
culegeri, cărți etc., cu specificarea autorului.
• Nu se acceptă contestații.
• Participarea la concurs presupune acordul asupra celor menționate mai sus.
•
•
•
•

MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE
site-urile;
articole din presa locală și națională;
pliante și afișe;
website-ul proiectului și rețelele de socializare.

RELAŢII SUPLIMENTARE
concursscience4future@gmail.com
Lia-Maria Cioanca, asist. univ. dr.
Tel.: 0740269260,
e-mail: lia_cioanca@yahoo.com
Emanuela-Sorina Pop, șef lucr. dr.
Tel.: 0742928340
e-mail: emanuela.pop@muri.utcluj.ro
Silviu-Vasile Bumbak, asist. univ. dr.
e-mail: silviu.bumbak@ubbcluj.ro

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
Organizatorii

ANEXA 1
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE CREAȚIE
în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni,
SCIENCE4FUTURE-II, no. 101061755
Call: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 (European Researchers' Night)
NUME și PRENUME:
VÂRSTA:
INSTITUȚIA:
ADRESA (vă rugăm să specificați adresa unde doriți să primiți diploma):
TELEFON:
E-MAIL:

