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Regulamentul concursului „Hai în viitor!” 
:: ediţia 2018 (VIII) :: 

 
1.1. La concurs pot participa numai elevi înscrişi la şcoli, licee și cluburi ale copiilor din 
România. Proiectele pot fi realizate fie de către elevi individual, fie de către echipe formate 
din elevi.  
1.2. O echipă sau un elev poate înscrie un singur proiect la fiecare ediţie a concursului. 
Echipele pot fi coordonate de persoane care nu deţin calitatea de elev, cum ar fi profesori, 
maiștri sau alte persoane. Un coordonator poate participa cu cel mult două proiecte la ediția 
curentă a concursului. 
1.3. O unitate școlară sau un club al copiilor poate participa cu cel mult trei proiecte în 
finală. Dacă numărul de proiecte propuse în unitatea școlară respectivă este mai mare, unitatea 
școlară trebuie să organizeze o etapă de selecție în urma căreia să rezultă cel mult trei proiecte 
ce vor participa la jurizarea națională. Selecția va fi efectuată de un juriu organizat la nivelul 
școlii, pe baza articolului 5 din prezentul regulament. 
 
2.1. Proiectele trebuie să abordeze o tematică legată de problemele și oportunitățile pe care le 
va aduce progresul tehnic în anii viitori sau de soluţii la una sau mai multe astfel de probleme. 
2.2. Proiectele vor fi prezentate exclusiv în format digital (prezentări, filme, time-lapse, 
aplicații software ș.a.) astfel încât să poată fi vizionate pe computer. Autorii trebuie să 
folosească fișiere uzuale (MS Office, jpg, gif, avi, wmv, Prezi ș.a.) care să funcționeze cu 
sistemul de operare Microsoft Windows (XP, 7, 8, 10). În cazul în care fișierele proiectului nu 
funcționează corespunzător pe computerele organizatorilor, ne rezervăm dreptul de a vă 
solicita refacerea lor, fără a depăși datele prevăzute în prezentul regulament.  
2.3. Proiectele pot fi bazate pe produse fizice (machete, prototipuri etc.), dar la concurs vor fi 
trimise doar variante digitale (film, prezentare etc.) ale acestora care să arate modul în care au 
fost realizate sau cum funcționează și să evidențieze legătura cu tematica prevăzută la 
articolul 2.1. 
 
3. Etapa naţională (finală) a concursului va avea loc în Piatra-Neamţ, la data de 11 mai 2018. 
Detaliile privind locul şi ora desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa finaliştilor pe 
pagina de Facebook a concursului (Hai în viitor! 2018). 
 
4.1. Pentru înscriere, participanţii trebuie să completeze integral formularul de înscriere, cu 
începere de la 12 februarie 2018 și până la 8 aprilie 2018, ora 24:00 inclusiv. Proiectul în 
format digital va fi pus la dispoziția organizatorilor pe internet/în cloud (Google 
Drive/OneDrive/Dropbox etc.), iar linkul de acces la proiect va fi încărcat în câmpul “Linkul 
proiectului” din formular. Linkul și proiectul trebuie să fie accesibile cel puțin până la data de 
30.06.2018.  
4.2. Depăşirea datei de înscriere, formularul incomplet ori lipsa proiectului/linkului atrag 
neacceptarea proiectului în concurs.  
 
5.1. Organizatorii vor face o preselecţie a proiectelor înscrise în funcţie de 
calitatea/atractivitatea acestora și pe baza următoarelor criterii obligatorii: 

https://www.facebook.com/events/380230015668768/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd92RijpsaDUameX1nrm46orSkQZekGQ2HomQ8PpJ5NuNjdaw/viewform


a) să fie creaţii originale și să nu mai fi fost prezentate public anterior; 
b) să respecte drepturile de autor pentru informaţiile preluate din alte surse; 
c) să respecte tematica concursului, conform cu articolul 2.1, și formatul în conformitate 

cu articolul 2.2.; 
d) să dureze cel mult 10 minute. 

5.2. Proiectele finaliste vor fi jurizate de către un juriu format din persoane care nu participă 
cu proiecte în concurs şi care nu au rude sau afini printre finaliştii.  
5.3. Decizia juriului este definitivă. Juriul poate decide să retragă un premiu dacă, ulterior 
concursului, se dovedeşte că proiectul nu a respectat condiţiile de la articolul 5.1. punctele a) 
şi b). 
5.4. Jurizarea va avea în vedere următoarele aspecte: 

• valoarea adusă de proiect pentru conştientizarea schimbărilor pe care tehnologia le va 
aduce în viitor asupra societăţii; 

• nivelul de noutate şi de originalitate; 
• calitatea proiectului (grafic, audio etc.) și a argumentelor. 

 
6.1. Anunțarea proiectelor câștigătoare se va face în cadrul finalei din 11 mai 2018, de la 
Piatra Neamț. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate publicului.  
6.2. Tot în cadrul finalei vor fi anunțate și celelalte proiecte finaliste. Linkurile proiectelor 
finaliste vor fi publicate pe pagina concursului începând cu 12 mai 2018. 
 
7. Cele mai reuşite proiecte prezentate vor fi premiate. Se vor acorda premii pentru locurile I-
III, mențiuni, precum şi premii speciale. Autorii şi coordonatorii proiectelor calificate în etapa 
finală vor primi diplome de participare. 
 
8. Prin înscrierea la concurs, participanţii îşi dau acordul ca lucrările cu care s-au înscris în 
concurs să fie publicate parţial sau în întregime pe site-ul concursului sau în alte publicaţii 
tipărite sau electronice, cu respectarea drepturilor de autor. 
 
9. Organizatorii pot lua decizii suplimentare, dacă se impune, astfel încât concursul să se 
desfăşoare în condiţii optime. Deciziile vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor în timp util, 
pe pagina evenimentului. 
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