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Regulament Concurs 
 

 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL 

1.1 Organizatorul concursului ”FII online cu FII și mergi la festival în iulie!” (denumit în cele ce 

urmează „Concursul”) este Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (denumit în continuare 

„Organizatorul”). 

1.2 Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit în cele ce urmează 

„Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica 

Regulamentul pe parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil. 

1.3 Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil, în mod 

gratuit, oricarei persoane interesate, pe site-ul https://instalatii.utcluj.ro/acasa.html. 

 

CAPITOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

2.1 Concursul se va desfășura în mediul online după cum urmează: 

 

– Postare pe pagina oficială a Facultății de Inginerie a Instalațiilor; 

– Premiile sunt 2 invitații la festivalul din luna iulie;  

– Pentru a participa la Concurs trebuie îndeplinite condițiile din descrierea concursului publicate pe: 

https://www.facebook.com/facultateadeinstalatii/ 

– Durata concursului: 19.05.2022-29.05.2022 ora 24; 

– Anunțarea câstigătorilor: 30.05.2022; 

– Ridicarea premiilor: 31.05.2022-13.06.2022.  

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1 Poate participa la Concurs orice elev care se află în clasa a XI sau a XII, dacă persoana nu a 

împlinit vârsta de 18 ani până la sfârșitul Concursului, este obligatoriu să fie însoțit de o persoană 

majoră când ridică premiul. Premiul concursului se acordă pe baza actului de identitate și a carnetului 

de elev. 

Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele 

până la gradul 4 ai acestora. 

3.2 În cazul în care câstigătorul premiului este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) 

datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani la data începerii Concursului, acesta 

este îndreptățit să intre în posesia lui prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele 

câstigătorului procesul verbal de predare primire a lui, precum și o declarație prin care Organizatorul 

este absolvit de orice răspundere legată de acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror 

daune sau pretenții de orice natura legate de acesta. 

3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul 

din partea câstigătorului la prelucrarea datelor cu caracter personal: imaginea, numele, prenumele și 

materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator și pot fi folosite pentru a face publică 
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premierea și asocierea acestuia cu Facultatea de Inginerie a Instalațiilor însă doar în legatură cu 

prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea și utilizarea de către 

Organizator a acestor materiale se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câstigator. 

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

4.1 Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele 

condiții: 

1) Like paginii Facultatea de Inginerie a Instalațiilor  

2) Share la postare 

3) Tag 1 prieten 

 

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI ȘI ACORDAREA ACESTUIA 

5.1 Premiile oferite de Organizator sunt 2 invitații la festivalul care se va desfășura în luna iulie 2022. 

Premiul nu poate fi preschimbat în bani sau alte bunuri/beneficii. 

5.2 Dacă există mai mulți concurenți care îndeplinesc cerințele Concursului, câștigătorii vor fi 

desemnat prin tragere la sorți. 

5.3 Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina Facultății de Inginerie a Instalațiilor și printr-un mesaj direct 

pe facebook în maximum 5 (zece) zile de la desemnarea câștigătorului. 

5.4 Premiile pot fi ridicate de la sediul facultății în perioada 31.05.2022-13.06.2022 pe baza unei 

programări la secretariatul facultății. 

5.5 În cazul în care câștigătorii nu vor fi contactați de Organizator în maximum 5 zile de la afișarea 

rezultatului concursului din cauza lipsei datelor de contact sau a furnizarii incorecte a acestora, 

câștigatorii vor trimite câte un e-mail la adresa de mail instalatii@admitere.utcluj.ro până la data de 

06.06.2022, pentru a li se oferi detaliile despre intrarea în posesie a premiului. În cazul în care 

câștigătorii nu vor contacta Organizatorul până în 06.06.2022, Organizatorul va contacta un al doilea 

potențial câștigător  care a fost extras cu titlu de rezervă. 

5.6 Dacă nici acesta din urmă nu va putea fi contactat de către Organizator și, în cele din urmă, nu va 

contacta Organizatorul până la data de 09.06.2022, organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi 

premiul. 

5.7 Câștigătorul nu va efectua nici o altă plată suplimentară și nu va suporta alte costuri suplimentare, 

cu excepția celor prevazute de lege. 

5.8 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii câștigatorului în posesia 

premiului. 

5.9 În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina 

participantul care a fraudat. 

 

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI 

6.1 Desemnarea câștigătorilor sau tragerea la sorți va fi efectuată în data de 30.06.2022, după caz, prin 

intermediul aplicației random.org. Se vor efectua două trageri la sorți successive. 
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6.2 În cadrul tragerii la sorți, pentru potențialii câștigători extrași, se va trage la sorți un câte un 

câștigător cu titlu de rezervă. 

 

CAPITOLUL 7 – LITIGII 

7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale 

amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele 

judecătorești competente pentru rezolvarea acestora. 

 

CAPITOLUL 8 – RESPONSABILITATE 

8.1 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: 

a) Situațiile în care câștigătorul nu contactează Organizatorul până pe data 06.06.2022 din orice motive 

independente de voința și fără nicio culpă a Organizatorului; 

b) Organizatorul în acest Concurs nu își asumă răspunderea pentru email-urile nelivrate datorită 

defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau ca urmare a funcționării deficitare 

ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanți (soft si/sau hard-ware); 

c) Situațiile în care premiul nu este livrat ori înmânat câștigătorului ca urmare a unor date de 

identificare inexistente, false ori incorect comunicate;  

d) Organizatorul este responsabil să comunice condițiile de desfășurare și să respecte prevederile 

regulamentului fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorului. 

 

 

 

Mult succes participanților! 


