
CONCURS  
“LABORATORUL ANULUI 2099” 

 
-REGULAMENTUL CONCURSULUI- 

 
Concursul “LABORATORUL ANULUI 2099” face parte din proiectul european “Noaptea Cercetătorilor”, care se va 

desfaşura şi în România în data de 27 septembrie 2013, în cadrul a 7 oraşe ale tarii.  
 
“Noaptea cercetătorilor” este un proiect care promovează cercetarea şi ştiinţa faţă de publicul larg prin activităţi 

educative şi distractive. Evenimentul este iniţiat de Uniunea Europeană, fiind organizate evenimente similare în peste 25 
de ţări. În România, se va desfasura în Bucureşti, Piteşti, Oradea, Braşov, Piatra Neamţ, Tulcea, Suceava. 

 
 

          Pentru alte detalii despre eveniment, 
         vă invităm să urmăriţi pagina Facebook 

https://www.facebook.com/ResearchersNightRomania 
şi siteul oficial al evenimentului 
www.noapteacercetătorilor.eu 

 
 Concursul se desfaşoară între 10 iunie şi 27 septembrie 2013. 

Participanţii  vor lucra pe timpul verii la un proiect de studiu ce are ca scop expunerea propriei viziuni asupra 

laboratorului anului 2099, a aspectului şi functionalităţii acestuia dar şi a profilului cercetătorilor ce lucrează acolo. Ideea 

aleasă poate fi pusă în practică într-una din următoarele  modalităţi: eseu grafic, eseu literar, simulare computerizată sau 

crearea unei machete la scară redusă care trebuie prezentată în cadrul evenimentului din cel mai apropiat oraş 

participant. 

 

 
 
Sectiunea 1.  Participanţii  înscrişiîn concurs şi proiectul de studiu 

 Participanţii  se împart în 4 categorii de concurs, fiecare categorie fiind la rândul ei împărţită în funcţie de vârstă 
în felul următor : 

 Eseu grafic (sub 16 ani/peste 16 ani) 
 Eseu literar (sub 16 ani/peste 16 ani) 
 Simulare computerizată (sub 16 ani/peste 16 ani) 
 Machetă la scară redusă (sub 16 ani/peste 16 ani) 

 
 Participanţii  trebuie sa fie elevi de la clasele V-XII, studenţi la orice formă de învăţământ în cadrul universităţilor 
autorizate din România, sau orice persoană interesată care însă nu desfaşoară activitate de cercetare (angajat în 
institute publice de cercetare sau învăţământ) 
 Recomandam înscrierea în concurs a participanţilor în cele mai apropiate dintre oraşele organizatoare 
menţionate. In cadrul concursului pot participa şi persoane din alte judete/oraşe cu menţiunea  că organizatorii nu 
acoperă eforturile şi cheltuielile de deplasare legate de discuţiile cu cercetătorii şi de prezentarea echipei în cadrul 
evenimentului.  
 Inscrierea se face doar pe baza formularului de înscriere care va fi trimis completat la CP 117 OP 63 şi în format 
electronic (scanat) la adresa de e-mail concurs@noapteacercetătorilor.eu 
 Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu unul sau mai multe proiecte. 
 Selecţia proiectelor admise în concurs se va face de către organizatorii acestuia. Echipele acceptate vor fi 
anunţate pe pagina de Facebook. 

https://www.facebook.com/ResearchersNightRomania


 Juriul concursului va fi format din 3 jurați: un cercetător, un specialist şi un organizator  
 In jurizare vor fi urmărite 4 criterii, fiecare punctându-se de la 1 la 5 (1- cel mai mic punctaj ; 5 – cel mai mare 
punctaj). Criteriile pe baza cărora se va face jurizarea sunt următoarele  : 

1. Originalitate. 
2. Claritate. (este important ca participanţii  să înţeleagă şi să poată prezenta cât mai bine ce 
înseamna fiecare element din proiectul lor) 
3. Calitate. (în funcţie de categorie fiecare proiect trebuie să întâlnească un anumit standard) 
4. Realism. (Laboratorul anului 2037 trebuie să fie bazat pe proiecţii sprijinite pe cât mai multe 
argumente științific consistente/plauzibile) 
5. Numărul de cercetători şi specialişti implicaţi în proiect. (în cadrul fiecărui proiect, fiecare 
participant trebuie să se sfătuiască cu cel puţin un cercetător-0,75 puncte şi un specialist-0,25 puncte 
din domeniul ales – se admite şi consultarea prin intermediul internetului cu dovada printr-un e-mail 
de recomandare din partea consultantului/consultanților) 
  

Temele proiectelor de studiu se  pot încadra în următoarele  discipline : 
o geografie  
o etnografie 
o arheologie 
o informatica 
o socio-umanist 

o istorie 
o filologie 
o medicina 
o ecologie 
o fizica  

o matematica  
o chimie 
o biologie 

 

 

 
 
 
Sectiunea 2. Modalitatea de lucru în perioada iunie-septembrie 
Faza 1 : Pregătirea proiectului 10 iunie – 17 septembrie 2012 

 Inscrierea va face completând formularul de înscriere de pe pagina de web a proiectului, urmând ca lucrarea din 
concurs sa fie trimisa pana la data de 17 septembrie 2013 impreuna cu materialele solicitate si cu formularul final de 
inscriere.  

 Pentru o cat mai eficienta comunicare, va rugam sa ne scrieti prin e-mail, subiectul respectand forma : 
« [ORAŞ][SUBIECT MESAJ] » ; 

 Sigla evenimentului « Noaptea Cercetătorilor 2012 » va fi pusa la dispozitia echipelor de catre organizatori si 
aceasta va fi inclusă in toate materialele promotionale concepute de echipe pe perioada concursului ; 

 Pe parcursul acestei perioade, participanţii vor dezvolta ideea de concurs şi vor lua legătura cu cercetătorul şi alţi 
specialişti  

 Trimiterea ideii finale de concurs conform specificatiilor fiecarei categorii pentru jurizare   la adresa de e-mail 
concurs@noapteacercetătorilor.eu impreuna cu formularul final de inscriere de mai jos: 

mailto:concurs@noapteacercetatorilor.eu


 

Formular pentru jurizare Termen limita 17 septembrie 2013, orele 20.00 

Nume si prenume  
* Nu uita sa ne trimiti fotografia ta!  

Varsta .....… ani* 
*Pentru cei sub 18 ani se va completa suplimentar o declaratie de consimtamant a parintilorsi cu 
datele de contact unuia dintre ei.  

Adresa de 
domiciliu  

 CNP    

Adresa de e-mail   Telefon  

IDEEA DIN CONCURS 
Categorie  Eseu grafic 

 
 Eseu literar 

 
 Simulare 

computerizată 
 

 Macheta la scară 
redusă 

 

Dimensiune min: A4 
Dimensiune max: A0 
Realizabil pe orice fel 

de suprafata 

2 fotografii la o 
calitate minima de 

5 megapieli 

Dimensiune min: 2000 
caractere 

Dimensiune max: 10000 
caractere 

Format .doc 

Video prezentare cu 
dimensiunea 

acceptata între ........... 

5 fotografii la o 
calitate minima de 5 

megapieli 

Latima/lungime max: 
100cm 

Inaltime max: 60cm 

10 poze la o calitate 
minima de 5 

megapieli 

TITLUL IDEII DIN CONCURS  
Descrie-ne ideea ta in max 1000 de 
caractere  
 

 

Dar un motto sau o fraza care defineste 
ideea ta ai ? 

 

CERCETĂTORI/SPECIALISTI IMPLICATI 

Nume prenume 1  Adresa de e-mail  Telefon 

Institut  Parerea lui despre 
ideea ta (max 100 
caractere): 

 

Nume prenume 2  Adresa de e-mail  Telefon 

Institut  Parerea lui despre 
ideea ta (max 100 
caractere): 

 

… (se adauga randuri cate persoane au fost implicate 
* Nu uita sa ne trimiti fotografia ta cu fiecare dintre ei  sau dovada conversatiei! 

Atasat acestor informaţii se va trimite ideea de proiect în forma de prezentare pentru juriu, ţinând cont de specificaţiile 
tehnice de mai sus. Acest formular se va completa pentru fiecare idee înscrisă în concurs.  

 



 
Faza 3 : Pregătirea finală şi participarea la eveniment (17 septembrie – 27 septembrie 2013) 

 Gândirea prezentării interactive din cadrul evenimentului “Noaptea Cercetătorilor“  

 Comunicarea cu organizatorii evenimentului pentru detaliile logistice (program de participare, logistica 
care se pune la dispozitie, logistica cu care se prezinta fiecare participant) 

 Participanţii  vor avea ocazia de a-şi prezenta ideile din concurs in cadrul proiectului european “Noaptea 
Cercetătorilor” in data de 27 septembrie 2013, in oraşul organizator din care fac parte sau in apropierea 
caruia au domiciliul. 

 Toate ideile din concurs inscrise pana la data de 17 septembrie 2013 vor fi prezentate la nivel national in 
toate oraşele prin postere individuale. Aceste postere vor cuprinde poza participantului, titlu ideii, 
descrierea si motto-ul asa cum au fost ele descrise in formularul final de înscriere, precum şi ideea înscrisă 
în concurs. 

 In cazul in care echipa este din alt oraş, se va discuta cu organizatorii posibilitatea de participare.  
Cheltuielile de transport si deplasare ale echipei nu vor fi asigurate de catre organizator.  

 Participanţii  inscrisi care pana la data de 17 septembrie 2012  nu au trimis materialele complete cerute de 
organizatori (formularul de jurizare complet si proiectul in forma de prezentare pentru juriu)vor fi 
descalificati  

 Cercetătorul este incurajat sa participe activ la prezentarea proiectului, putand sa-si prezinte in cadrul 
proiectului ideile si rezultatele din cercetare. 

 In cadrul evenimentului fiecare participant va primi diplome de participare si premiul de participare la 
eveniment. Premiile de participare vor fi disponibile pentru primii 30 de participanti înscrişi care au dus 
proiectul la bun sfarsit (trimitere idee finala si orezentare in cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor 
2013) si vor consta in pachete educationale in valoare de 100 RON fiecare oferite de partenerul 
concursului, Anticipatia, prin grupul editorial Nemira.  
 

Faza 4 : Finalizarea proiectului 

 Pana pe data de 30 septembrie 2013, Participanţii  vor trimite organizatorilor poze si filmari din timpul 
lucrului la proiect si din ziua evenimentului, pozele si filmarile trebuie sa fie relevante pentru proiect, 
respectandu-se cerintele legate de fotografii si filmari mentionate mai sus;  

 Jurizarea se va realiza pana la data de 3 octombrie 2013, urmand ca anuntasea castigatorilor sa se faca 
pana pe 4 octombrie 2013, orele 12.00, pe pagina de Facebook. 

 Premiile vor fi acordate pentru cele 8 categorii de participanti, ele constand in echipamente fotografie si 
electronice care vor fi comunicate ulterior 
 

Pe parcursul derularii proiectului de cercetare Participanţii  sunt incurajati sa isi promoveze activitatea prin 
intermediul paginii de Facebook a proiectului. 
 

Vă aşteptăm să vă înscrieţi în concurs completând formularul de 
înscriere de pe site. 

 

Fie ca cele mai bune idei să fie prezentate! 
 
 



Declaraţie de consimţământ a părinţilor 

 

Subsemnaţii, .........................................................................................................  şi 
........................................................................................ ........ domiciliaţi la adresa 
............................................................................................................................. ...... părinţii 
minorului/minorei ................................................................................................., cu CNP 
.............................., declarăm că suntem de acord cu participarea fiului/fiicei nostru/noastre în 
proiectul „NOAPTEA CERCETĂTORILOR 2013!” organizat de către TARGET ACTIVE TRAINING 
SRL cu toate activităţile pe care le implică acesta şi care includ şi:  

- Înscrierea ideii sale in concurs şi accesarea portalului web pe întreaga durată a proiectului; 
- Întâlniri şi/sau comunicare cu specialişti sau cercetători pentur prezentare ideii de concurs  
- Participarea la evenimentul Noaptea cercetătorilor, in data de 27 septembrie 2013, in cel 

mai apropiat oraş organizator 
- Acceptam conditiile din regulamentul de concurs 
 

Declar pe proprie răspundere că fiul/fiica mea nu suferă de nici o problemă de sănătate care 
ar putea să îi afecteze participarea la activităţile proiectului. 

 

    Nume si prenume (in clar)  Nume si prenume (in clar) 

Data    Semnătură 1    Semnătură 2 


