
 
 
 

Regulamentul Concursului de clipuri video “SNSPA și CIVICA” 
 
 
Articolul 1. Organizatorul concursului 
 
Concursul de clipuri video “SNSPA și CIVICA” (în continuare, Concurs) este organizat de Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), cu sediul în București, Str. Povernei nr. 6, 
sector 1.  
 
Articolul 2. Cine poate participa? 
 
Persoanele eligibile pentru a participa la Concurs trebuie sa respecte concomitent următoarele 
condiții:  

- Să fie înscrise la orice program de studiu din cadrul SNSPA, indiferent de vârstă sau 
naționalitate, formă de învățământ și finanțare; 

- Să cunoască limba engleză foarte bine; fluența în limba franceză va fi considerată un 
avantaj; 

- Să aibă calitatea de student (ă) în SNSPA la data înscrierii și pe tot parcursul anului 
calendaristic 2021; 

- Să dovedească implicare civică și respect pentru valorile europene; 
- Să fie disponibile pentru deplasări în țară și în străinătate, în vederea promovării CIVICA, 

în timpul anului calendaristic 2021.  
 

Articolul 3. Cum particip? 
 
Persoanele interesate pot trimite în perioada  20 octombrie – 8 noiembrie 2020, un clip video în 
care răspund la întrebarea “SNSPA și CIVICA”. Clipul va fi realizat integral în limba engleză și va 
avea o durată cuprinsă între 1:30 – 2 minute.  
 
Clipul (în format MP4 sau MOV) va fi trimis pe email, la adresa: decanat@administratiepublica.eu 
până cel târziu în data de 8 noiembrie 2020, ora 23:59. Subiectul mesajului va fi ”SNSPA și 
CIVICA”, iar în corpul mesajului vor fi oferite datele de identificare și contact ale autorului: nume, 
prenume, facultatea, specializarea, anul de studiu, telefon. Suplimentar, participanții vor atașa un 
CV (format european, în limba română sau engleză), din care să reiasă implicarea civică 
anterioară și respectul pentru valorile europene.  
 
Clipurile primite după ora indicată mai sus sau cele care nu respectă cerințele cuprinse în 
prezentul Regulament, vor fi descalificate automat. 
 
Articolul 4 – Informații despre clipurile video acceptate în Concurs 
 
Participanții trebuie să se asigure că la momentul trimiterii clipurilor video următoarele condiții 
sunt respectate: 

- Clipul video este producție originală. Prin înscrierea în Concurs, participanții sunt de acord 
că materialul înregistrat poate fi distribuit și exploatat în mod liber, pe conturile de 
socializare aparținând SNSPA și pe pagina proiectului CIVICA (www.civica.eu), respectiv 
pagina SNSPA (www.snspa.ro). 

mailto:decanat@administratiepublica.eu
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- Dacă în cadrul clipului video sunt prezente alte persoane (adulți sau copii), că dețin  
acordul persoanelor sau ale tutorilor legali de utilizare a imaginii în condițiile prezentului 
Regulament.  

- Clipurile video nu trebuie să aducă atingere vreunei persoane, să constituie un ultraj 
contra bunelor moravuri, o incitare la comiterea anumitor infracțiuni sau delicte, o 
provocare sau discriminare, o instigare la ură sau la violență. Nu sunt permise clipuri video 
în care apar persoane goale sau parțial goale.  
 

Articolul 5 – Jurizarea 
 
Un juriu compus din trei membri ai comunității SNSPA va selecta două din cele mai bune clipuri 
video înregistrate în concurs. Grila de jurizare este prezentată mai jos: 

1. Nivelul de competență lingvistică (conform Cadrului European Comun de Referință 

pentru Abilități de Învățare a Limbilor Străine):  30 puncte (se vor acorda 10 puncte 

pentru utilizarea limbii la nivel elementar; 20 de puncte pentru utilizarea independentă a 

limbii; și 30 de puncte pentru utilizarea competentă a limbii).  

2. Participare la activități extra-curriculare care dovedesc respect pentru valorile europene: 
maxim 20 puncte (10 puncte / activitate) 

3. Participare la activități extra-curriculare care demonstrează implicare civică: maxim 20 
puncte (10 puncte / activitate) 

4. Originalitatea răspunsului oferit la întrebarea Concursului: maxim 30 puncte. 
 

În situația egalității de punctaj în urma aplicării grilei de mai sus, următoarele criterii vor fi luate în 
considerare: 

1. Cunoașterea limbii franceze (dovedită, minimal, prin cursuri absolvite): 10 puncte 
2. Media obținută la admitere (pentru participanții înmatriculați în anul 1), respectiv media 

ultimului an de studiu (pentru participanții înmatriculați la studii de licență și / sau 
masterat), respectiv media ultimului referat susținut (pentru participanții înmatriculați la 
studii de doctorat). 

 
Articolul 6 - Premierea 
 
Premiul acordat în cadrul Concursului constă în obținerea titului de Student Ambasador CIVICA.  
 
Studenții ambasadori vor ajuta la facilitarea comunicării între instituțiile partenere și studenți, și 
vor avea următoarele responsabilități: 

- Își vor reprezenta facultatea și universitatea pe site-ul oficial al CIVICA; 
- Vor fi un punct de contact pentru studenții interesați de proiectul CIVICA; 
- Vor promova proiectul CIVICA în cadrul comunității de studenți; 
- Vor participa la promovarea evenimentelor și programelor SNSPA; 
- Vor deveni membri ai unei rețele de Ambasadori CIVICA. 

  
Premiile nu sunt transferabile. Câștigătorii vor fi notificați individual, prin orice mijloace disponibile 
organizatorului. 
 
Rezultatele vor fi postate pe pagina de Facebook a SNSPA în data de 10 noiembrie 2020, 
câștigătorii având la dispoziție 24 de ore pentru a-și revendica premiul. În lipsa revendicării,  
premiul va fi realocat. 
 



 
 

Articolul 7 – Responsabilități 
 
 
SNSPA nu este răspunzător pentru eventualele probleme tehnice apărute în timpul înregistrării 
participanților în Concurs.   
 
ARTICOLUL 8 – Acceptarea Regulamentului 
 
Participarea la Concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament. Orice informație 
incompletă sau declarație falsă de identitate sau de adresă va atrage eliminarea automată din 
concurs a participanților. SNSPA își rezervă dreptul de a verifica exactitatea informațiilor furnizate 
de participanți. 
 
ARTICOLUL 9 – Forța majoră 
 
SNSPA nu poate fi tras la răspundere dacă, din motive independente de voința sa, Concursul se 
modifică, se amână sau se anulează integral sau parțial. SNSPA nu poate fi responsabil și nu i 
se pot solicita compensații. SNSPA își rezervă dreptul de a invalida în orice moment și fără 
notificare prealabilă înscrierea oricărui participant care nu respectă prezentul regulament. 
 
 


