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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 
 

Conferința Națională pentru Elevi și Studenți 
 

Ediția a III-a - online 
 

7 - 11 Septembrie 2020 
 
 

I. ORGANIZATORI 
 

• Universitatea POLITEHNICA din București 
• Asociația Studenților din Universitatea Politehnica din București – AS POLI 

 
II. PARTICIPANȚI 

 
La cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale pentru Elevi și Studenți vor participa 400 

elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a (anul școlar 2020-2021) și 50 studenți ai celor 15 
facultăți din Universitatea POLITEHNICA din București, după cum urmează: 
 

a) 350 elevi – beneficiari ai burselor de participare pentru elevi;  
b) 50 elevi – participanți în baza achitării taxei în valoare de 100 lei;  
c) 50 studenți UPB – beneficiari ai burselor de participare pentru studenți. 

 
*Mențiune: Criteriile de acordare a burselor de participare sunt descrise în Capitolul IV. MOD 
DE DESFĂȘURARE ÎNSCRIERI ȘI REZULTATE FINALE al prezentului Regulament de 
Organizare și Desfășurare. 
 
 

III. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE 
 

• 7 august, ora 10:00 – 23 august, ora 23:59: Perioadă de înscrieri;  
• 24 august, ora 18:00: Publicare listă preliminară participanți beneficiari ai burselor;  
• 24 august, ora 18:00 – 27 august, ora 23:59: Validare înscrieri participanți beneficiari ai 

burselor;  
• 28 august, ora 10:00: Publicare listă finală participanți beneficiari ai burselor/Publicare 

listă preliminară participanți cu taxă; 
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• 28 august, ora 10:00 – 1 septembrie, ora 23:59: Plată taxă de participare și 
transmiterea confirmării transferului bancar;  

• 2 septembrie, ora 10:00: Publicare listă finală participanți. 
 

IV. MOD DE DESFĂȘURARE ÎNSCRIERI ȘI REZULTATE FINALE 
 
Art. 1. Înscrierea participanților se va realiza în baza completării formularului online disponibil 
pe pagina web a universității: www.upb.ro. 
 
Art. 2. Publicarea listelor participanților beneficiari ai burselor și a celor cu taxă se va realiza pe 
pagina web a universității, în secțiunea dedicată celei de-a treia ediții a Conferinței Naționale 
pentru Elevi și Studenți. 
 
Art. 3. Departajarea între cele două categorii de participanți – bursă și taxă – a elevilor înscriși se 
va face în funcție de punctajul obținut în urma completării formularului, după cum urmează:  

a) Media generală (ultimul an școlar)*40/10: 40 puncte maximum;  
b) Media matematică + media fizică: 20 puncte maximum;  
c) Participarea la Olimpiade sau Concursuri Școlare - 20 puncte maximum:  

• Etapa locală – 10 puncte;  
• Etapa județeană – 15 puncte;  
• Etapa națională – 20 puncte.  

d) Voluntariat - 5 puncte;  
e) Eseu1 - 15 puncte maximum.  

*Mențiune: În cazul în care un participant nu deține un document din lista de mai sus, pentru a 
putea transmite formularul, este rugat să încarce o fotografie albă.   
 
Art. 4. Taxa pentru participare se va face în contul Asociației Studenților din Universitatea 
Politehnică București – AS POLI, cu sediul în București, Sector 6, Str. Splaiul Independenței nr.  
290, mezaninul corpurilor P13-P14, Cod Fiscal 18405473, cont IBAN 
RO73BRDE410SV77409204100 deschis la BRD Groupe Societe Generale, Agenția Politehnica, 
cu respectarea termenelor din Capitolul III. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE. 
 
*Mențiune: 

1. Secțiunea Detalii plată se va completa cu numele participantului. 
2. După efectuarea transferului bancar, dovada plății va fi transmisă la adresa de e-mail: 

cnes@upb.ro, cu respectarea termenelor din Capitolul III. CALENDARUL DE 
DESFĂȘURARE.

 
1 Eseul va fi evaluat de către o comisie de evaluare constituită la nivelul universității. 
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Art. 5. Toate platformele folosite nu presupun costuri adiționale pentru participanți. 
 
 

V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 
 
Art. 6. Drepturile și obligațiile organizatorilor sunt: 
 

a) de a exclude din Conferința Națională pentru Elevi și Studenți 2020 toți participanții care 
încalcă regulamentul;  

b) de a opera modificări în program după finalizarea înscrierilor;  
c) de a nu discrimina participanţii în funcţie de naţionalitate, etnie, regiune de provenienţă, 

sex, religie etc.;  
d) de a verifica veridicitatea oricărui document transmis de către participanți;  
e) de a trimite link-urile către toate platformele participanților printr-un email. 

 
Art. 7. Drepturile participanţilor sunt: 
 

a) de a participa la toate evenimentele online propuse de organizatori în cadrul celei de-a 
treia ediții a Conferinței Naționale pentru Elevi și Studenți;  

b) de a primi pachetul de produse informative și promoționale oferit de Universitatea 
POLITEHNICA din București la finalul proiectului. 

 
 
Art. 8. Obligaţiile participanţilor sunt: 
 

a) să anunţe organizatorii de orice schimbare privind participarea lor la proiect;  
b) să participe la toate activitățile online din cadrul celei de-a treia ediții a Conferinței 

Naționale pentru Elevi și Studenți; în caz de absenţă fără un motiv întemeiat, 
organizatorii îşi rezervă dreptul de a elimina din proiect participantul;  

c) să îşi asume responsabilitatea pentru orice tip de acţiune întreprinsă; organizatorii nu îşi 
asumă răspunderea în cazul incidentelor provocate de participanţi;  

d) să semneze şi să respecte prezentul regulament, ce va fi publicat pe pagina web a 
universității (www.upb.ro) și readus la cunoștință în ziua sosirii;  

e) să respecte programul stabilit de către organizatori. 
 

VI. DISPOZIȚII FINALE: 
 
Art. 9. Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia 
datelor cu caracter personal, stocate pe durata programului. 
 
*Mențiune: Universitatea POLITEHNICA din București este înregistrată ca operator de date cu 
caracter personal sub nr. 3291. 
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ACORD DE PARTICIPARE 
 

 

 

Subsemnatul/a ................................................................, CNP ..............................................., 

domiciliat/ă în ................................................, str. ............................., nr. ........., ap. ....., tel. fix 

.................., tel. mobil .............................., e-mail ............................................................., sunt de 

acord să particip în cadrul proiectului Conferința națională pentru Elevi și Studenți 2020 proiect 

organizat de Universitatea POLITEHNICA din București în perioada 7 – 11 septembrie 2020, în 

mediul online. 
 

Mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului şi să particip la toate activităţile 

care îmi revin. 
 

De asemenea, am citit şi am înţeles Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a 

proiectului şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile stipulate. 
 

Declar pe proprie răspundere că voi respecta orarul stabilit de organizatori şi voi participa 

la toate activitățile din cadrul Conferinței Naționale pentru Elevi și Studenți. 
 

 

 

 

 

 

Data semnării: Semnătura participantului: 



 

  

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

 

 

 

 
 
 
 

ACORD PARENTAL 
 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................, în calitate de 

părinte/tutore legal al ............................................................................, identificat/ă cu CI seria ...... 

numărul ........................................, declar prin prezentul document faptul că sunt de acord ca fiica/fiul 

meu să participe la proiectul Conferința Națională pentru Elevi și Studenți – Ediția a III-a 

organizat de Universitatea POLITEHNICA din București și desfășurat în mediul online, în 

perioada 7 – 11 septembrie 2020. 
 

Declar faptul că am luat la cunoștință și mă oblig să o/îl informez pe fiica mea/fiul meu 

cu privire la programul pe care va trebui să-l respecte și că îmi asum, în calitate de 

părinte/tutore legal, responsabilitatea privind participarea minorului. 
 

Pentru orice situație asociată cu minorul, în perioada 7 – 11 septembrie 2020 mă 

puteți contacta la numărul de telefon .......................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Semnătura: 


