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REGULAMENT  

Concurs online de gătit 
  "JE CUISINE À LA FRANÇAISE POUR MON PROFESSEUR DE 

FRANÇAIS"  
 
Secțiunea I.  DATE GENERALE 
Art. 1. Concursul online de gătit "JE CUISINE À LA FRANÇAISE POUR MON PROFESSEUR DE 

FRANÇAIS" este organizat de către Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul USAMV 

București. 

Art. 2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial. Regulamentul 

este obligatoriu pentru toți participanții. 

Art. 3. Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament. 

Art. 4. Scopul Concursului online de gătit "JE CUISINE À LA FRANÇAISE POUR MON PROFESSEUR DE 

FRANÇAIS" este selectarea celui mai creativ, prezentabil și relevant preparat culinar din bucătăria 

franceză. 
 

Secțiunea II. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Art. 5. Concursul este lansat și se desfășoară în perioada: 9 – 23 noiembrie 2020, în spațiul virtual 

corespunzător site-ului: www.consiliere.usamv.ro/  și paginii de facebook : www.facebook.com/CRU-

USAMV-Bucuresti a Centrului de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București, în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament oficial.  

 

Secțiunea III. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS 

Art. 6. Concursul online de gătit se adresează tututor studenţilor (licență/master/doctorat) din cadrul 

Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti. 

Art. 7. Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 

neechivocă a prezentului regulament oficial. 

 

Secțiunea IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

Art. 8. Înscrierea la concursul online de gătit se realizează prin completarea cererii de înscriere de pe 

site-ul: www.consiliere.usamv.ro . 

 

 

 

 

http://www.consiliere.usamv.ro/
http://www.facebook.com/CRU-USAMV-Bucuresti
http://www.facebook.com/CRU-USAMV-Bucuresti
http://www.consiliere.usamv.ro/
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Persoanele înscrise la concurs trebuie să trimită pe adresa de e-mail cru@usamv.ro, în perioada 9 – 

23 noiembrie 2020, următoarele: 

1. Un scurt text în limba franceză care să conțină denumirea preparatului culinar (aperitiv/fel  

principal/desert) și motivul pentru care a ales acest preparat. Dacă produsul este unul renumit, 

constituie un plus prezentarea unor noțiuni legate de istoria și traseul acestuia în gastronomie; 

2. Ingredientele și cantitățile utilizate în pregătirea preparatului, eventual rolul fiecăruia în 

aspectul, compoziția, gustul produsului finit; 

3. Etapele preparării surprinse în imagini sau sub formă de material video (maxim 2 minute), 

realizate cu ajutorul telefonului mobil; 

4. Fotografie participant cu produsul finit montat pe farfurie. 

Atenție!! 

Fotografiile/video-ul trebuie să fie clare, luminoase și, obligatoriu, NEPRELUATE din alte surse. 

 

Secțiunea V. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR 

Art. 9. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în concurs asumându-și o identitate 

falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un 

participant este desemnat câștigător, în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a 

înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze concursul prin modalități frauduloase, ori nu 

respectă prevederile prezentului regulament. 

 

Secțiunea VI. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR 

Art. 10. Fiecare participant înscris la concurs are posibilitatea de a câștiga premiile oferite de către  

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul USAMV București prin intermediul concursului 

organizat pe pagina de facebook www.facebook.com/CRU-USAMV-Bucuresti. 

Se vor acorda 4 premii și 6 mențiuni sub formă de carduri cadou (Vouchere). 

Premiile acordate în cadrul concursului sunt următoarele: 

 Premiul I     -  în valoare de 500 lei  

 Premiul II   -  în valoare de 400 lei 

 Premiul III -  în valoare de 300 lei 

 Premiu pentru prezentarea cea mai naturală și mai spontană - 200 lei 

 Mențiuni (6) - în valoare de 200 lei 

 

Art. 11. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 26 noiembrie, înainte de Ziua Internațională  a 

Profesorului de Franceză, prin intermediul rețelelor sociale: pagina de facebook a Centrului de 

Reușită Universitară din cadrul USAMV București: www.facebook.com/CRU-USAMV-Bucuresti și pe 

site-ul: www.consiliere.usamv.ro. 

mailto:cru@usamv.ro
http://www.facebook.com/CRU-USAMV-Bucuresti
http://www.facebook.com/CRU-USAMV-Bucuresti
http://www.consiliere.usamv.ro/
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Art. 12. Câștigătorii vor fi contactați de către organizatorul concursului în maximum 3 zile lucrătoare 

de la data afișării rezultatelor pe site și pe pagina de facebook. 

Art. 13. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri. În cazul refuzului 

câștigătorului de a beneficia de premiul acordat sau în cazul imposibilității validării sale conform 

prezentului regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  

Art. 14. Câștigătorii concursului vor intra în posesia premiilor în maximum 10 zile de la data anunțării 

rezultatelor concursului.  

Art. 15. Câștigătorilor concursului nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte. 

 

Secțiunea VII. CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 

Art. 16. Desemnarea câștigătorilor se va realiza de către un juriu stabilit. 

Art. 17. Juriul va acorda punctaj fiecărui participant, în funcţie de următoarele aspecte: abordarea 

care respectă cel mai bine cerinţele temei (adaptarea preparatului culinar la tema concursului), 

nivelul/procesul creativ şi tehnic al preparatului, precum și aspectul – modul de prezentare al 

produsului finit și integrarea armonioasă în contextul temei cerute. 

 

Adaptarea preparatului culinar la cerințele temei concursului - relevant 

pentru bucătăria franceză 

30 puncte 

Creativitate - ingeniozitate 30 puncte 

Aspect - mod de prezentare al preparatului culinar în farfurie 40 puncte 

TOTAL  100 puncte 

 

Art. 18.  Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte. 

Art. 19. Juriul pentru validarea câștigătorilor și aprobarea premiilor este constituit din reprezentanți 

ai Centrul de Reușită Universitară (CRU) și ai facultății de IGPA din cadrul USAMV din București. 

Componența juriului este următoarea: 

Președinte: Prof. univ. dr. Florin STĂNICĂ, Prorector USAMV București   

Membri:  Lect Univ. Dr. Carmen Mihaela MAN, Responsabil CRU, USAMV București 

                  Șef lucr. dr. Gratziela Victoria BAHACIU, Facultatea de Ingineria şi Gestiunea   

                  Producţiilor Animaliere  

                               Roxana PETRICIOAIA-OPRINA, Responsabil CRU, USAMV București 

 

Art. 20. Comunicarea rezultatelor concursului se va face în data de 26 noiembrie 2020. 

Art. 21. Concurenții nu au dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu probleme legate de 

concurs. La rândul lor, membrii juriului vor păstra discreția asupra deliberărilor.  
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Art. 22. Juriul concursului își asumă întreaga responsabilitate asupra selectării câștigătorilor, 

hotărârile juriului sunt definitive, deciziile sale neputând fi contestate și neputând constitui subiect de 

drept. 

Art. 23. Prin participarea la concurs, odată cu semnarea cererii de înscriere, concurenții își dau 

acordul pentru utilizarea imaginilor și datelor din materialele de prezentare, prin tipărire sau 

publicare sub diverse forme, precum și pentru expunerea acestora public în mod gratuit și fără niciun 

fel de pretenții materiale sau morale. 

 

Secțiunea VIII. PROTECȚIA DATELOR 

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 190/ 2018, precum și Regulamentului UE 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016. Ca atare, 

organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 

participanților/câștigătorilor prezentului concurs și să le utilizeze în conformitate cu prevederile 

acestui regulament și cu legislației în vigoare.  

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform prevederilor 

Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, 

cu modificările și completările ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare și actualizare a 

acestor date și de ștergere a datelor personale. Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor 

personale către organizator, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a 

organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor de organizator exclusiv pentru a informa 

participanții cu privire la noi concursuri și informații care privesc demersurile organizatorului pentru 

promovarea produselor pe care le comercializează.  

 

Secțiunea IX. TERMENE ȘI CONDIȚII 

Art. 24. Participarea la concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament. 

Art. 25. Orice informație incompletă sau declarație falsă de identitate sau de adresă va atrage 

eliminarea automată din concurs a participantului.  

Art. 26. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica exactitatea informațiilor furnizate de 

participanți. 

 

Secțiunea X. FORȚĂ MAJORĂ 

Art. 27. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere dacă, din motive independente de voința sa, 

desfășurarea concursului va suferi modificări, va fi amânat sau se anulează integral sau parțial. 

Art. 28. Organizatorului nu i se pot solicita compensații. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida 

în orice moment și fără notificare prealabilă înscrierea oricărui participant care nu respectă prezentul 

regulament.   

Data : 03.11.2020 


