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Concursul național „Noi competențe pentru o societate a cunoașterii” 

Prima ediție 

INTERVIUL VIITORULUI 

8 Octombrie 2012- 29 Noiembrie 2012 

 

Prezentul concurs se derulează în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de 

implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior - DECIS”, proiect cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!” şi are drept scop implicarea studenţilor în 

dezbaterile pe teme legate de cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior, de 

competenţe necesare unei societăţi a cunoaşterii şi conectarea lor la agenda educaţiei a 

Uniunii Europene. Concursul va testa cunoştinţele participanţilor referitoare la calificările din 

învăţământul superior şi la temele majore puse în dezbaterile online şi offline din cadrul 

proiectului. De asemenea, concursul doreşte să stimuleze gândirea creativă a participanţilor 

în identificarea de noi competenţe pentru o societate a cunoaşterii. 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Concursul este organizat şi desfăşurat de Autoritatea Naţională pentru calificări - 

ANC (denumită în continuare "Organizator"), Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) 28911460, 

Cont deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, 

RO72TREZ700500902X006559 în parteneriat cu Alianţa Naţională a Organizaţiilor 

Studenţeşti din România – ANOSR. 

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului 

oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament 

Oficial"). Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul ANC- 

www.anc.gov.ro și al ANOSR (www.anosr.ro), precum şi pe pagina de facebook: 

http://www.facebook.com/InterviulViitorului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 

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

în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe 

www.anc.gov.ro și www.anosr.ro, precum şi pe pagina de facebook: 

http://www.facebook.com/InterviulViitorului. 
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SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, fiind deschis tuturor 

studenţilor de la universităţile de stat şi particulare care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute 

de prezentul regulament și sunt înmatriculați într-un ciclu de licență, master sau doctorat. 

Limba de lucru în cadrul concursului este limba română. Participarea la concurs presupune 

înscrierea prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe site-urile  

www.anc.gov.ro și www.anosr.ro și trimiterea lui pe email decis@anc.gov.ro, alături de un 

document care să ateste calitatea de student (imaginea scanată a carnetului de student / a 

adeverinței de student) şi declaraţia grupului ţintă conform instrucțiunilor de pe site-urile 

www.anc.gov.ro și www.anosr.ro. Acestea trebuie trimise în prima etapă a concursului 

până la data de 22 octombrie 2012, ora 23.59.  

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 

Concursul va consta din trei ediții. Prima dintre ele este lansată la data de 8 octombrie 2012 

şi va dura până la data de 29 noiembrie 2012, când se va anunța câștigătorul acestei etape, 

prin anunțul public pe siteurile www.anc.gov.ro și www.anosr.ro .Dintre câștigătorii fiecărei 

etape se va alege Marele câștigător, beneficiarul premiului oferit de către organizator. 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

Participanţii la concurs trebuie să intre pe site-ul www.anc.gov.ro, în secţiunea 

Noutăţi, pentru a descarca documentele prevăzute în sectiunea 2 a prezentului regulament. 

Pentru a se înregistra, participanţii trebuie să transmită aceste documente pe email-ul 

decis@anc.gov.ro până la data de 22 octombrie 2012. Echipele înscrise în concurs trebuie 

să realizeze un scurt film, cu durată de maxim 10 minute, pe tema „Interviul viitorului”, care 

trebuie urcat pe platforma de facebook, destinată acestui concurs: 

http://www.facebook.com/InterviulViitorului în conformitate cu calendarul concursului, 

pană pe 22 noiembrie. 

 

Participarea la concurs se poate face doar în echipă (minim 2 sau maxim 3 membri) fiecare 

membru participant la concurs se va putea înscrie o singură dată, în cadrul unei singure 

echipe. Numele membrilor din echipa de concurs vor fi menţionate în formularele de 
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înregistrare ale participanţilor (Anexa 1), fiecare membru fiind responsabil de trimitere 

documentele solicitate în anunţul de lansare a concursului postat pe paginile www.anc.gov.ro 

și www.anosr.ro. 

Fiecare echipă va realiza un film pe tema „Interviul viitorului” cu o durată de maxim 10 

minute. Filmul trebuie să fie construit în jurul cuvintelor cheie ”competenţe”, ”calificare”, 

”calitate” și el trebuie să prezinte un interviu al viitorului pentru o slujbă inexistenţă în prezent 

şi necesară în viitor, subliniind importanţa rolului universității asupra șanselor candidatului la 

angajare. Informaţiile legate de structura filmului se vor regăsi pe site-ul proiectului 

www.anc.gov.ro si pe pagina de facebook http://www.facebook.com/InterviulViitorului.  

Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu desemnat de Autoritatea Naţională 

pentru Calificări. Membrii juriului nu vor cunoaşte identitatea autorilor, identitatea acestora va 

fi adusă la cunoştinţă juriului după desemnarea lucrărilor căştigătoare. 

Jurizarea se va face în baza unui barem care să puncteze și să aprecieze următoarele 

aspecte: 

 - încadrarea în timp; 

- rolul universității asupra șanselor candidaților la angajare; 

- evoluția societății cu referire la tehnologie, mentalitate, educatie; 

- originalitatea, creativitatea, inovatiea; 

Premiile vor fi acordate ca urmare a unei jurizări efectuate asupra filmelor, la finalul celor 3 

ediţii. 

Orice întrebări sau nelămuriri pe care un participant le poate avea vor fi trimise pe adresa de 

mail: decis@anc.gov.ro şi li se va răspunde în cel mai scurt timp posibil. 

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

Toţi câştigătorii conform celor menţionate în secţiunea 4, vor fi contactaţi conform 

informaţiilor furnizate de aceştia în formularul de participare la concurs. De asemenea, 

numele lor va fi anunţat la decernarea premiilor şi ulterior postat pe site. Dacă un câstigator a 

furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact şi nu poate fi 

contactat într-un interval de 48 de ore de la anunţarea lui, i se va retrage premiul urmând ca 

acesta să fie acordat următorului clasat.  Premiul va consta în acoperirea de către 

organizatori a costurilor de participare pentru echipa câştigătoare a marelui premiu la 
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Conferinţa Internaţională „UNIversitatea în SOcietate”, ediţia a XII-a, care va avea loc în luna 

iulie 2013 la Nisa, Franţa. Proiectul câştigător va fi prezentat în cadrul conferinţei şi va fi 

publicat în volumul de lucrări UNISO. 

 

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE 

Prin participarea la concurs, toti participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se 

obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator 

prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală 

şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.  

 

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis participării tuturor studenţilor cu domiciliul/ resedinţa în România, cu 

excepţia membrilor juriului, precum şi a membrilor familiilor acestora (copii, fraţi/surori, soţ/ 

soţie). Înmânarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie 

acordul ca numele câştigătorilor, fotografiile lor şi materialele produse conform cerinţelor să 

poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto şi video de catre 

Organizator. Participanţii vor fi jurizaţi în mod echitabil, în aceleaşi condiţii şi după aceleaşi 

criterii ca toate echipele din concurs. Regulamentul, deciziile oficiale ale juriului şi ale 

organizatorilor vor fi respectate de către toţi participanţii. 

 

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele 

câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi afişată 

pe site-ul www.anc.gov.ro în conformitate cu prevederile Secţiunii 4 a prezentului 

Regulament oficial. 

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, 

privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se 

angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/ câstigătorilor la 

prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în 

vigoare. 

Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, 

următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul 

de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15). 
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Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la Organizator, sau 

prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.anc.gov.ro, participanţii sunt de acord ca 

datele lor sa intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de 

Organizator exclusiv pentru a informa participanţii cu privire la noi concursuri şi informaţii pe 

teme ştiinţifice şi care privesc demersurile Organizatorului pentru promovarea competenţelor 

pentru o societate a cunoaşterii. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul 

nu va mai folosi datele lor personale. 

  

SECŢIUNEA 9. CALENDARUL CONCURSULUI 

 

8.10.2012 lansarea primei ediţii a concursului 

8 - 22.10.2012 perioadă de înscriere echipe 

23.10-22.11.2012 perioadă de înscriere filme pe contul de facebook: 

http://www.facebook.com/InterviulViitorului al concursului  

23 – 28.11.2012 jurizare 

29.11.2012 anunţarea primei echipe câştigătoare 

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă 

majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, 

de a continua prezentul concurs. 

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII 

Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva 

pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţele judecătoreşti române competente. 

 

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi accesand site-urile www.anc.gov.ro 

şi www.anosr.ro sau pe facebook: http://www.facebook.com/InterviulViitorului. Pentru 

informaţii suplimentare, vă rugăm să trimiteţi un mail la decis@anc.gov.ro , începând cu data 

de 8 octombrie 2012  şi până pe data de 29 noiembrie 2012. 
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Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 
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ANEXA 1 

 
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

 

 

Eveniment:   Concurs Naţional Noi competenţe pentru o societate a cunoaşterii în cadrul 

proiectului Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din 

învăţământul superior POSDRU/86/1.2/S/61152, ediţia 1, tema: Interviul viitorului 

Perioada:  8 octombrie- 29 noiembrie 2012  

Organizator:  Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) 

 

Participanti:     Studenţii din învăţământul superior 

 

 
Vă rugăm să completaţi şi să transmiteţi formularul de înregistrare la următoarele date de contact:  

fax: 021 313 00 53 sau email: decis@anc.gov.ro . 

Data limită de transmitere a formularelor de înregistrare este 22 octombrie 2012. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe dna. Andreea Antimia, telefon: 021 313 00 

51, interior 9082 (centrală) sau 037 212 90 82 (direct). 

 

 

Secţiunea I: DATE DE ÎNREGISTRARE 
 

Numele: 
 

 

Prenumele: 
 

 

Ocupatia: 
 

 

Program de 
studii/Facultate/Universitate 
 

 

Nivel de studii 
(Licenţă/Masterat/Doctorat) 
 

 

Adresa: 
 

 

Telefon: 
 

 

Email: 
 

 

Membri de echipa ( Precizaţi 
nume): 
 

 

 
CONDIŢII DE ÎNREGISTRARE: Toate câmpurile sunt obligatorii, necompletarea unuia poate duce la respingerea formularului de 

înregistrare. 
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ANEXA 2 – declarația grupului țintă 

 

  

 


