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Regulament concurs design grafic 

 

Art. 1 Organizatorul concursului 

Art. 1.1 Concursul este organizat de către SIVECO Romania S.A., persoană juridică română, cu 
sediul în Bucuresti, Strada Rasaritului, nr. 1, Bl. 118, apart. 48, sector 6, Bucureşti şi punct de 
lucru în Bucureşti, Şos. Bucuresti – Ploieşti, nr. 73 - 81, sector 1, Complex Victoria Park, Corp 
C4, telefon 021/3023300, fax 021/3023391 înregistrată la Registrul Comertului sub nr. 
J40/14658/1992, cod fiscal nr. RO 476331. 

Art. 1.2 Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului 
concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare "Regulament"). 

Art. 1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii de desfăşurare ai concursului. 
Orice modificare va fi anunţată pe pagina destinată concursului. 

Art. 2 Durata concursului 

Art. 2.1 Concursul de grafic design se desfasoară în perioada 07.04-06.05.2011. Data limită 
pentru depunerea lucrărilor este 29.04.2011, ora 18:00, ora locală. Orice lucrare depusă după 
această dată nu va fi luată în considerare.  

Art. 2.2 Jurizarea lucrărilor se va desfăşura în perioada 02.05-06.05.2011. 

Art. 2.3 Câştigătorii vor fi anunţaţi pe pagina web dedicată concursului, în data de 09.05.2011. 

Art. 3 Dreptul la participare 

Art. 3.1 Concursul este dedicat oricărei persoane fizice cu rezidenţa în România, cu vârsta 
peste 18 ani, studenţi în ani terminali sau absolvenţi ai Facultăţii de Arhitectură, Arte Plastice, 
cât şi graficienilor cu experienţă în domeniu. Angajaţii SIVECO România nu pot participa la acest 
concurs. 

Art. 3.2 Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei. 
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Art. 4 Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 4.1 Participanţii la concurs au dreptul să înscrie un numar nelimitat de lucrări diferite ce 
respectă temele propuse. Doar o lucrare a unui participant va fi desemnată câştigătoare. 

Art. 4.2 Participanţii trebuie să facă dovada originalităţii, dreptului de folosire şi posesiei 
conţinutului lucrărilor înscrise. Nu este permisă copierea sau înscrierea lucrărilor altor autori. 
Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate juridică cu privire la asemănările de orice fel 
pe care le poate aduce lucrarea lui către terţe persoane prin lucrarea sa. 

Art. 4.3 Înscrirea se face în mod individual (lucrările realizate de echipe nu vor fi luate în 
considerare). 

Art. 4.4 Participantii sunt obligaţi să respecte temele propuse.  

Art. 4.5 Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a exclude din competiţie orice 
participant sau lucrare ce nu respectă una sau mai multe prevederi ale acestui regulament. 

Art. 4.6 Participanţii la concurs se obligă ca lucrarea înscrisă să fie un material rezultat în urma 
unei idei personale, originale, iar aportul său să fie într-o măsură semnificativ mai mare decât 
resursele externe folosite. 

Art. 4.7 Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile siteului 
http://www.siveco.ro/web/content.jsp?page=57&language=1. 

Art. 4.8 În cazul unor defecţiuni tehnice, organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita 
reînscrierea lucrărilor. 

Art. 4.9 Organizatorul are dreptul să descalifice orice lucrare înscrisă ce prezintă violenţă, 
discriminare rasială, politică, religioasă sau sexuală. Orice lucrare ce poate aduce daune de 
imagine sau de orice altă natură organizatorului sau unei terţe persoane poate fi descalificată 
din concurs.  

Art. 5 Modul de organizare al concursului, înscrierea şi premierea 
lucrărilor  

Art. 5.1 Concursul constă în crearea a două succesiuni de scene 2D sau 3D într-o aplicaţie de 
grafică vectorială 2D sau 3D, pe baza a două scenarii la alegere din cele cinci puse la dispoziţia 
celor interesaţi  pe site-ul SIVECO la www.siveco.ro/concurs . 
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Temele propuse în concurs sunt următoarele:  

1. Alcătuirea unei plante cu flori; 
2. Motorul termic; 
3. Reacţii chimice; 
4. Poziţia geografică a României;  
5. Modelul Spartan. 
 

Participanţii vor realiza o lucrare 2D sau 3D într-o aplicaţie de grafică vectorială 2D sau 3D, la 
alegere, de exemplu: Adobe Illustrator, Adobe Flash, Corel Draw, 3D Studio Max, Maya, XSI, 
Blender, respectând teme propuse. Participanţii pot downloada de www.siveco.ro/concurs  
pachetul zip cu materiale pentru fiecare dintre teme, care conţin:  

 Scenariul detaliat 
Alte materiale utile (legături la articole relevante, schiţe şi scheme) 
Modelul interfeţei de lecţie cu posibilitatea de îmbunătăţire /personalizare 

Art. 5.2 Lucrările realizate într-o aplicaţie de grafică vectorială 2D se trimit în format .jpg sau 
.swf dacă sunt animate, iar lucrările realizate în 3D, în format .swf sau .avi. 

Art. 5.3 Lucrările vor fi trimise prin email la adresa concurs@siveco.ro , cu menţiunea „Pentru 
concursul de grafică” până cel târziu Miercuri, 29.04.2011, ora 18:00, împreună cu datele 
complete de contact: nume, prenume, vârsta, adresă, telefon, adresă e-mail, profesie. Lucrările 
care au mai mult de 5 MB se trimit la adresa concurs@siveco.ro prin www.transfer.ro.   

Art. 5.4 Comisia de jurizare este alcătuită din 5 membri angajaţi ai SIVECO Romania, respectiv:  

1. Radu Jugureanu – Manager de departament si presedintele comisiei de jurizare; 
2. Bogdan Iavorschi – Manager de proiect; 
3. Alexandra Craciunoiu – Software developer; 
4. Ancuta Creita – Web designer;  
5. Dan Antaluta – Web designer. 
 
Art. 5.5 Cerinţele şi criteriile de evaluare sunt urmatoarele: 

- aspectul unitar al lucrării - are o pondere de 20% din punctajul final; 
- respectarea indicaţiilor din scenariu – 10% din punctajul final; 
- originalitatea – 10% din punctajul final; 
- atenţia la detalii – 10% din punctajul final; 
- cromatica – 10% din punctajul final; 
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- respectarea proporţiilor – 10% din punctajul final; 
- alinierea – 5% din punctajul final; 
- susţinerea lucrării în faţa comisiei de jurizare – 25%. 
 

Art. 5.6 Punctajul stabilit (media finală) este certificat de preşedintele comisiei fără dreptul de a 
fi contestat. 

Art. 5.7 Desemnarea celor mai bune lucrări se va face în ordinea descrescătoare a punctelor 
obţinute în urma evaluării. Punctajul fiecarei lucrări prezentate va fi publicat la sfârşitul 
concursului pe site-ul dedicat concursului, www.siveco.ro/concurs. 

Art. 5.8 Participanţilor clasaţi pe locurile I, II şi III li se oferă şi posibilitatea de a se alătura  
echipei de AeL eContent şi de a semna un contract de muncă cu SIVECO Romania. Angajarea 
presupune prezenţa la punctul de lucru din Bucureşti, Şos. Bucuresti – Ploieşti, nr. 73 - 81, 
sector 1, Complex Victoria Park, Corp C4. 

Art. 5.9 Lucrările înscrise sunt considerate finale şi nicio modificare ulterioară nu mai este 
posibilă. 

Art 5.10 Se va considera lucrare înscrisă, lucrarea trimisă către SIVECO Romania, la adresa 
concurs@siveco.ro, si care respectă regulamentul, inclusiv datele de contact ale participantului. 

Art 5.11 Comisia de jurizare va evalua toate lucrarile depuse la termen şi va stabili o listă de 
lucrări calificate în finală, care sunt candidate la câştigarea concursului.  

Art  5.12 Comisia de jurizare va invita participanţii la concurs, care s-au calificat în finală, să îşi 
susţină lucrările la o data stabilită de comun acord, în perioada 02.05-06.05.2011. După 
susţinerea lucrărilor, comisia de jurizare va decide care sunt câştigătorii finali.    

Art. 6 Dreptul de autor 

Art. 6.1 Lucrările înscrise la concurs nu vor fi folosite de către SIVECO Romania în alte scopuri, 
decât în scopul promovării concursului. 

Art. 6.2 Participantul care a înscris lucrarea îşi asumă întreaga responsabilitate în cazul în care 
lucrările înscrise de el încalcă legea drepturilor de autor. 

Pentru orice alte întrebări legate de concurs participanţii pot trimite un email la adresa 
concurs@siveco.ro. 


