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REGULAMENTUL  

Concursului de eseuri „Mineralele din viața noastră”, ediția a III-a, 

2023 
 

 

 

ORGANIZATORII CONCURSULUI 

 

MUZEUL JUDEȚEAN DE MINERALOGIE „VICTOR GORDUZA” BAIA MARE 

- cu sediul în  Baia Mare, bld. Traian nr. 8, jud. Maramureș, C.I.F. 3627832, tel/fax 0262 

227 517, reprezentat legal prin Director conf. univ. dr. ing. Ioan DENUȚ, denumită în 

continuare ”Organizatorul”, 

 

ÎN PARTENERIAT CU: 

 

SOCIETATEA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI ȘI 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMUREȘ 

 

cu ocazia celebrării Zilei internaționale a Pământului 2023, lansează Concursul de eseuri cu 

tema ”Mineralele din viața noastră”, ediția a III-a (denumit în cele ce urmează ”Concursul”) 

cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează 

“Regulamentul”). 

 

Art.1. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

1.1. Termenii şi condiţiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii. 

 

1.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi de a suspenda şi/sau înceta 

desfășurarea Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași 

manieră în care a fost făcută și informarea inițială, precum și dreptul de a actualiza 

prezentul Regulament. 

 

1.3. Organizatorul poate stabili parteneriate pentru susținerea acestui Concurs. 

 

1.4. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public pe paginina web a Organizatorului 

www.muzeuminbm.ro, fiind accesibil pe întreaga durată a Concursului.    

 

Art.2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 3 februarie 2023 – 20 aprilie 2023. 

 

2.2. Premiile vor fi anunțate la data de 20 aprilie 2023, în cadrul unei întâlniri on-line, pe 

platforma ZOOM, cu participanții și organizatorii. Ora de desfășurare și link-ul pentru 

conectare la întâlnire vor fi transmise participanților în data de 19 aprilie 2023.  Premiile 

vor fi oferite câștigătorilor până  la data de 5 mai 2023. 

 

Art.3. PARTICIPANȚI ȘI PREMII 

 

3.1. Pot participa la Concurs elevii din învățământul liceal, ce urmează cursurile unei unități de 

http://www.muzeuminbm.ro/
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învățământ de pe teritoriul României. 

3.2. Fiecare candidat poate trimite o singură lucrare. Juriul nu va ține cont de lucrările trimise 

ulterior de același candidat. 

 

3.3. Premiile Concursului vor consta în: 3 premii  acordate pentru locurile I, II și III, cuprinzând 

articole destinate drumețiilor montane, casete cu minerale și diverse device-uri. 

 

Art. 4. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

 

4.1. Începând cu data de 3 februarie 2023 și până la data de 15 martie 2023, persoanele  eligibile 

conform art. 3.1. și 3.2. sunt invitate sa își exprime intenția de participare la concurs, 

completând următorul formular on-line: https://forms.gle/P2PtSmHVxQG6E8VX9  

4.2. Persoanele înscrise la concurs vor trimite până la data de 10 aprilie 2023, în formă 

electronică, la adresa de  e-mail contact@muzeuminbm.ro , un eseu cu tema: ”Mineralele 

din viața noastră”. Lucrarea va trebui să fie însoțită de consimțământul privind gestionarea și 

procesarea datelor cu caracter personal, care se găsește pe site-ul Organizatorului 

(http://www.muzeuminbm.ro/nou/wp/wp-content/uploads/2023/02/GDPR-2023.pdf ). 

 

4.3. Eseurile expediate ulterior datei limită comunicată de organizatori, nu vor fi luate în considerare. 

 

4.4. Eseul va fi redactat în limba română, format document .doc (Microsoft Word), font Times 

New Roman, caractere de 14, spațiere la 1 rând, aliniere Justify și va avea maximum 5 

pagini A4 și pot fi utilizate maxim 4 fotografii. 

 

4.5. Temele abordate în eseu se vor referi la:  

 

4.4.1. un mineral – definire, proprietăți, tipuri de zăcăminte din care provine mineralul, 

răspândirea acestuia în natură (zonele de pe glob unde se exploatează cele mai 

importante zăcăminte) și prezentare detaliată a principalelor utilizări ale acestuia. 

 

4.4.2. mineralele ce fac parte dintr-un produs sau obiect pe care îl utilizăm – descrierea 

mineralelor constituente, evidențierea rolului în funcționarea sau utilizatrea 

produsului/obiectului.  

 

4.6. Eseurile trebuie să aibă un conținut original şi să respecte drepturile de autor. Se vor 

menționa sursele de informare şi documentare la finalul documentului (publicații, site-uri 

web, etc.). 

 

Art. 5. JURIUL 

 

5.1. Juriul Concursului va fi alcătuit din trei membri (câte un reprezentant din partea fiecărei 

instituții implicate în organizarea și desfășurarea Consursului) și un secretar din partea 

Organizatorului. 

 

5.2. Notarea lucrărilor se va face prin acordarea unui punctaj unitar, de la 10 la 100, 100 fiind 

nota maximă. Punctajul final pentru fiecare eseu va reprezenta media aritmetică a 

punctajelor acordate de către membrii juriului. 

 

5.3. Notarea lucrărilor se va face de fiecare membru al juriului, individual, fără a avea 

cunoștință de nota acordată aceleiași lucrări de către ceilalți membri. Dacă există diferențe 

https://forms.gle/P2PtSmHVxQG6E8VX9
mailto:contact@muzeuminbm.ro
http://www.muzeuminbm.ro/nou/wp/wp-content/uploads/2023/02/GDPR-2023.pdf
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de notare mai mari de 30 de puncte pentru aceeași lucrare, aceasta va fi reevaluată de către 

toți membrii juriului. 

 

 

5.4. Deliberările juriului nu sunt publice. 

 

5.5. Desemnarea câștigătorilor Concursului se va face în funcție de punctajul final, cele mai 

mari trei punctaje obținute vor fi premiate cu Premiile I, II și III. Lista căștigătorilor va fi 

comunicată în cadrul întâlnirii on-line cu participanții, pe web-site-ul organizatorului și pe 

adresele de e-mail a ale câștigătorilor. Hotărârea juriului este definitivă. Nu se admit 

contestații. 

 

Art. 6. ACORDAREA PREMIILOR 

 

6.1. Premiile vor putea fi ridicate de la sediul Organizatorului (bld. Traian, nr. 8, Baia Mare, 

jud. Maramureș) în perioada 20 aprilie – 5 mai 2023, de marți până vineri, în intervalul 

orar 9 – 17. 

 

6.2. În cazul câștigătorilor din altă localitate, premiile vor fi expediate prin serviciile Poștei 

Române, cheltuielile fiind suportate de către Organizator. 

 

Art. 7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

7.1. În vederea desfășurării Concursului și a îndeplinirii obligațiilor privind premierea, datele 

cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către Organizator. 

 

7.2. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresă e-mail, unitatea școlară, telefon, 

adresă poștală.  

 

7.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza prezentului Regulament se va realiza în 

conformitate cu politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ce pot fi accesate la 

următoarea adresă: 

http://www.muzeuminbm.ro/nou/wp/wp-content/uploads/2023/02/GDPR-2023.pdf  

 

Art. 8. ÎNCETAREA, ÎNTRERUPEREA SAU SUSPENDAREA CONCURSULUI 

 

8.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute, în cazul producerii unui

eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din 

motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului. 

8.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de 

către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 

voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini 

obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se 

limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, epidemii, alte 

catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior anunțului de 

desfășurare a Concursului și care poate interzice, suspenda sau modifica termenii 

Regulamentului. 

 

8.3. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

http://www.muzeuminbm.ro/nou/wp/wp-content/uploads/2023/02/GDPR-2023.pdf
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independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea 

Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor 

sale, pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. 

Organizatorul este obligat să comunice participanților la Concurs, în termen de 5 zile de la 

apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.. 

 

ART.9. DISPOZITII FINALE 

 

9.1. Participarea la Concurs presupune, fără niciun echivoc, acceptarea prevederilor 

prezentului Regulament. 

 

9.2. Orice modificare a prezentului Regulament se va face prin act adițional scris și va fi 

anunțată pe pagina web www.muzeuminbm.ro. 

 

 

 

        ORGANIZATORUL 

 

Muzeul Județean de Mineralogie  

„Victor Gorduza” Baia Mare 

      Director, 

Conf. Univ. Dr. Ing. Ioan DENUȚ 

http://www.muzeuminbm.ro/

