
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ACT ADITIONAL NR. 1 din data de [10 mai] 2022 la 
REGULAMENTUL OFICIAL al CONCURSULUI ”3DUTECH - Design pentru Educație”- destinat elevilor 

(“REGULAMENTUL”) 
 
 

AVAND IN VEDERE URMATOARELE: 
 

(1) Concursul ”3DUTECH - Design pentru Educație”- destinat elevilor („Concursul”) se desfasoara in 
conformitate cu prevederile Regulamentului, disponibil in integralitate la pagina web www.3dutech.ro;  
 

(2) Organizatorul doreste sa ofere mai multori elevi participanti sansa de a se califica si participa in etapa de 
jurizare finala a Concursului si, astfel, de a deveni eligibili pentru a castiga premiile oferite in cadrul 
Concursului, in conformitate cu prevederile Regulamentului; si 
 

(3) Prevederile art. 15 din Regulament conform carora  
 

“ Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura 
în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor. Modificările/forma modificată a 
Regulamentului intră în vigoare numai după aducerea acestora la cunoștința participanților. ”,  

 
IN CONTINUARE, Regulamentul se va modifica dupa cum urmeaza: 
 

1. Articolul 2 din Regulament se va modifica dupa cum urmeaza:  

Perioadă desfășurare concurs 
Concursul se desfășoară în perioada 22.01.2022 – 10.06.2022 astfel:  

1. lansare temă - 21.01.2022 
2. design proiect - 22.01.2022 – 29.05.2022 
3. înscriere participanți - 01.04.2022 – 29.05.2022 
4. preselectie proiecte - 30.05.2022 – 31.05.2022 
5. jurizare – 03.06.2022 
6. acordare premii – 06.06.2022 – 10.06.2022 

 
2. Articolul 7 din Regulament se va modifica dupa cum urmeaza:  

 
Etapa de design (22.01.2022 – 29.05.2022) 
În această etapă, participanții vor avea la dispoziție perioada 22.01.2022 – 29.05.2022 pentru realizarea 
proiectului 
 

3. Titlul Articolului 8 din Regulament si paragraful 3 al articolului 8 din Regulament se vor modifica dupa cum 
urmeaza:  

Etapa de înscriere (01.04.2022 – 29.05.2022) 
Fișierele trimise după data de 29.05.2022 nu vor fi luate în considerare.  
 

4. Articolul 9 din Regulament se va modifica dupa cum urmeaza: 
9. Etapa de preselectie (30-31.05.2022) 
În această etapă, un juriu format din reprezentanti ai organizatorului si partenerii proiectului 3DUTECH, vor 
puncta tinand cont de criterii de preselectie prestabilite  proiectele inscrise si eligibile in competitie: 
 

http://www.3dutech.ro/


 
 
 

 

 

Preselectia proiectelor se va face ținând cont de următoarele criterii:  
- Claritate/ Coerenta (de la 1 la 5 puncte) 
- Aplicabilitate (de la 1 la 5 puncte) 
- Originalitate (de la 1 la 5 puncte) 
 
10 proiecte care vor acumula cele mai mari punctaje in urma votului juriului de preselectie se vor califica în 
etapa de jurizare. 
 

5. Titlul Articolului 10 din Regulament si paragraful 1 al articolului 10 din Regulament se vor modifica dupa cum 
urmeaza:  

Jurizarea (03.06.2022) 
Jurizarea va fi realizată în cadrul unei conferințe online în ziua de 03.06.2022. 
 

6. Avand in vedere modificarile de mai sus, prin care se prelungeste perioada de inscriere si se introduce etapa 
de preselectie, in completarea prevederilor articolului 9 din Regulament, in temeiul prezentului, 
Organizatorul urmeaza a anunta in intervalul [30 mai – 31 mai 2022, lista proiectelor (elevilor) participanti care 
vor accede in etapa de jurizare a Concursului.  
 

7. Paragraful 3 al Articolului 11 din Regulament se modifica dupa cum urmeaza: 
 
Rezultatul concursului va fi anunțat pe www.3dutech.ro și pe pagina 3dutech de pe website-ul 
http://www.facebook.com și prin contactarea câștigătorilor de către Organizator prin telefon și e-mail în 
perioada 06 iunie – 10 iunie 2022, urmând ca, ulterior, câștigătorii să primească de la Organizator premiile.  
 

8. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate prin prezentul raman neschimbate. 
 

9. Amendamentele de mai sus intra in vigoare si devin aplicabile participantilor Concursului imediat ce 
prezentul act aditional nr. 1 la Regulament va fi publicat pe pagina web a Concursului www.3dutech.ro, in 
data de 12 mai 2022. 
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