
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„Dezbate Romania” 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:  

 

Concursul este organizat și desfășurat de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, 

cu sediul în București, strada Rafiei nr 1, sector 5, reprezentată de doamna Trisi Nicoleta Cristea, 

cu funcția de Director General, în parteneriat cu Fischer International cu sediul în București, bd. 

Lascăr Catargiu, nr. 14, sector 1, reprezentată de doamna Daniela Văduva în calitate de Managing 

denumiți în continuare Organizatori. 

 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al 

acestuia, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul Oficial este întocmit de Organizatori și va 

fi făcut public pe site-ului www.fundatiadanvoiculescu.ro  Organizatorii își rezervă dreptul de a 

modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în 

vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe 

www.fundatiadanvoiculescu.ro Participanții au obligaţia să consulte permanent site-ul 

organizatorului, mai sus menționat, pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, 

regulament, premiere, sau organizare privind concursul. 

  

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  

  

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Pentru obținerea de 

informații suplimentare, cei interesați pot trimite un email la office@fundatiadanvoiculescu.ro  pe 

întreaga durată a concursului.  

 

 

SECȚIUNEA 3.  DURATA CONCURSULUI  

 

Concursul Dezbate Romania se derulează în perioada 15 noiembrie 2016 – 16 martie 2017. 

Concursul se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament Oficial.   

 

 

SECȚIUNEA 3.1  CALENDARUL CONCURSULUI 

15 noiembrie  – 29 ianuarie 2016: înscrierea echipelor în concurs 

30 ianuarie – 3 februarie – selectia echipelor finaliste si anuntarea acestora 

9 februarie 2017:  prima dezbatere 

16 februarie 2017: a doua dezbatere 

23 februarie 2017: a treia dezbatere 

2 martie 2017: a patra dezbatere 

9 martie 2017: semifinale 

16 martie 2017 – finala concursului 
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SECȚIUNEA 4. PARTICIPANȚII   

 

În concurs participă echipe de studenți, din orice an de studiu, indiferent de forma de învățământ 

(zi/învățământ deschis la distanță/ masteranzi), cu vârsta maximă de 30 ani. O echipă este formată 

din 4 membri, care pot fi de la facultăți diferite. 

Un participant nu poate face parte din mai multe echipe. Concurenții sunt obligați să completeze 

toate câmpurile din formularul de înscriere de pe site-ul www.fundatiadanvoiculescu.ro.  

 

 

SECȚIUNE 4.1. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 

- Sunt studenti la o facultate din România sau au absolvit o formă de învățământ superioară; 

- Sunt de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului;  

- Confirmă că au citit și  înțeles prezentul Regulament și că sunt de acord în totalitate cu 

termenii și condițiile precizate în acesta. 

 

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS  

 

Înscrierea în concurs se va face exclusiv prin completarea unui formular tip, disponibil pe site-ul 

concursului: www.fundatiadanvoiculescu.ro   

Toate criteriile de participare de mai sus sunt obligatorii. Neîntrunirea unei cerințe exclude 

calificarea participantului la selecția finală.  

Sunt excluși din concurs acei concurenți care furnizează date sau informații false, eronate sau 

necorespunzătoare în completarea datelor personale. 

 

SECȚIUNEA 6: SELECȚIA PARTICIPANȚILOR  

 

6.1 Selecția echipelor participante la concursul “Dezbate România” se va face de către organizator în 

urma analizei aplicaţiilor încărcate pe site-ul www.fundatiadanvoiculescu.ro.  

6.2 Evaluarea se va face pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 este nota cea mai mică, iar 5 nota maximă) 

pentru fiecare dintre următoarele criterii:  

a. încadrarea în tema propusă,  

b. originalitatea ideilor argumentate,  

c. logica argumentelor şi  

d. respectarea normelor gramaticale ale limbii române.  

Punctajul final este format din suma punctelor obținute pentru fiecare criteriu în parte.  

6.3 Rezultatele preselecției vor fi anunțate pana la data de 30 ianuarie 2017, pe site-ul fundației 

www.fundatiadanvoiculescu.ro. 

6.4 Numărul echipelor selectate în prima etapă, în ordine descrescătoare de la cel mai mare punctaj 

până la cel mai mic, este de 16. 

6.5 Cea de-a doua etapă va consta în susținerea unui interviu de către cele 16 echipe. Interviul va 

avea loc la sediul fundației din str Cronicarilor, nr. 2, sector 1, Bucuresti sau pe Skype. 

6.6 În cazul în care membrii unei echipe nu pot participa la interviu din motive obiective, aceștia 

sunt rugați să trimită la adresa inscreri@fundatiadanvoiculescu.ro o filmare care să conțină o 

dezbatere între membrii echipei pe tema anunțată odată cu numirea celor 16 echipe care au trecut de 

preselecție. Filmarea nu trebuie să aibă o durată mai mare de 5 minute, iar formatul va fi următorul: 

cei 4 membri ai echipei sunt împărțiți în 2 echipe, afirmatori și negatori. Ordinea discursurilor este 

următoarea: A1 urmat de N1, A2 urmat de N2 și așa mai departe. 

6.7 În urma interviurilor vor fi alese 8 echipe care vor participa la dezbaterile propriu-zise. 
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6.8 Odată cu nominalizarea celor 8 echipe semifinaliste va fi anunțată și tema pentru prima 

dezbatere. 

 

Secțiunea 7: Desfășurarea dezbaterilor 

 

7.1 Tema dezbaterii, componența juriului, locația și ora sunt anunțate cu minimum 5 zile înainte de 

dezbatere pe site-ul fundației www.fundatiadanvoiculescu.ro, iar echipele vor fi anunțate și prin 

intermediul e-mail-ului. 

7.2 În cadrul fiecărei dezbateri vor participa 2 echipe (Afirmatoare și Negatoare) care vor 

argumenta pro și contra pe baza temei stabilite de către organizator. 

7.3 Fiecare echipă își va desemna un lider, iar fiecare membru va prezenta pe rând câte un argument 

în cadrul dezbaterii. În încheiere, liderul fiecărei echipe este cel care va pune concluziile. 

7.4 Discursurile se desfășoară alternativ între membrii celor două echipe. Primul discurs este cel al 

echipei afirmatoarea și are rolul de a interpreta ipoteza și de a prezenta argumentele care susțin 

această poziție. Următorul discurs, cel negator, are rolul de a contesta poziția afirmatoare, principala 

responsabilitate a negatorilor fiind de a contraargumenta punctual cazul afirmator și de a prezenta 

ideea centrală negatoare, care să sintetizeze poziția proprie. 

7.5 În cazul în care există nelămuriri, participanții se pot adresa juriului pentru a cere echipei adverse 

întrebări de clarificare. Participanții trebuie să aibă un comportament fair-play, să nu facă atacuri 

personale, să nu folosească expresii licențioase sau injurii, în caz contrar vor fi descalificați. 

7.6 Rolul de afirmator sau negator al fiecărei echipe se stabileşte prin tragere la sorţi, cu 10 minute 

înaintea începerii dezbaterii. 

7.7 După încheierea celor patru dezbateri, va avea loc semifinala, la care vor participa echipele 

câștigătoare de la fiecare dezbatere. 

7.8 Semifinala constă în două dezbateri care vor avea loc în aceeași zi, după același format, în 

prezența aceluiași juriu, pe aceeași temă. Rolul echipelor ( afirmator sau negator) se va stabili prin 

tragere la sorți în ziua dezbaterii. Criteriile de evaluare din semifinală rămân neschimbate. 

Câștigătorii celor două dezbateri vor merge în dezbaterea finală. 

7.9 Finala concursului va avea loc în martie 2017, iar echipa câștigătoare va fi desemnată de un 

juriu format din personalități ale lumii academice și cunoscuți formatori de opinie. 

Secțiunea 8: Jurizarea 

8.1 Juriul, format dintr-un număr impar de membri, urmărește măsura în care participanții reușesc să 

argumenteze convingător, să organizeze prezentarea, să susțină un discurs persuasiv, să răspundă 

prompt și analitic contra-argumentelor echipei oponente. 

8.2  Criteriile avute în vedere de către juriu sunt: calitatea argumentației, creativitatea și stilul de 

prezentare (cursivitate in prezentare),  

8.3 Punctajul final este suma punctelor obținute de fiecare membru în parte. Echipa care obține 

punctajul cel mai mare este desemnată câștigătoare. 

8.4 Premiul cel mare, acordat echipei câștigătoare, din finala concursului, are o valoare de 1.000 de 

euro și este oferit de organizator. 

8.5 Membrii juriului își rezervă dreptul de a acorda premii speciale la fiecare dezbatere acelora 

dintre concurenți care se vor remarca. 

 

 

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul 

de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 
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Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs 

exlusiv în scopul anunțării, idetificării câștigătorului și a promovării concursului.  

 

Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorilor concursului, 

participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie prelucrate și folosite 

în viitor de Organizatori sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa 

participanții cu privire la  noi proiecte, campanii publicitare și de marketing. La cererea expresă, în 

scris, a participanților, Organizatorii nu va mai folosi datele lor personale.  

 

 

SECȚIUNEA 10. PREMII  

 

Toți participanții vor primi diplome și premii din partea Fundației Dan Voiculescu și a partenerilor 

concursului. Echipa  câștigătoare va fi rasplătită cu un premiu de 1.000 de euro. 

 

 

SECȚIUNEA 9. INFORMAREA PUBLICULUI  

 

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, În mod gratuit, pe site-ul 

www.fundațiadanvoiculescu.ro dar și prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest 

concurs este gratuită și implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament. 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI  

Concursul poate înceta doar în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, 

din motive independente de voința sa de a continua prezentul concurs.  

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII 

 

În cazul unor litigii apărute între Organizatori și participanții la prezentul concurs acestea se vor 

rezolva pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi 

soluționate de instanțele române competente. 
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