REGULAMENT
CONCURS ACORDARE BURSA DICOR LAND
Articolul 1. Organizatorii CONCURSULUI

Art.1.1. CONCURSUL de acordare a BURSEI Dicor Land este organizat de
Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” (USV Iași) cu sediul în Aleea M.
Sadoveanu nr. 3 Iaşi, cod postal 700490, telefon 0232-407407, fax 0232-260650, e-mail:
rectorat@uaiasi.ro, cod fiscal 4541840, reprezentată legal prin Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU,
în funcţia de Rector
Si
DICOR LAND SRL cu sediul în Braniștea, jud. Galați, Str. Galați nr. 95, DN 25, înregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J17/944/2011 și cod unic de înregistrare nr. RO28881164.
Art.1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală
și obligatorie pentru participanți. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform
legislației aplicabile din România.
Art.1.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul
regulament în perioada desfășurării concursului, din motive întemeiate, cu obligația de a anunța
publicul în mod oficial.
Articolul 2. Durata. Locul desfășurării.

Art.2.1. CONCURSUL se desfășoară în perioada 1 octombrie 2021 – 15 februarie 2022 în cadrul
Facultății de Agricultură a Universității Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" Iași;
Art.2.2. Perioada de acordare a BURSEI care se poate câstiga în urma participării la concurs este
15 februarie – 1 martie 2021. Bursa se virează în contul câștigătorului concursului, după ce
proiectul depus întrunește toate cerințele comisiei de examinare.
Articolul 3. Produse participante la tombolă

Art.3.1. Obiectul CONCURSULUI îl reprezintă acordarea unei BURSE cu o valoare de 1000 euro.
Cursul de schimb lei/ euro este de 4,9488 lei pentru 1 euro, curs valutar din ziua de 28
septembrie 2021, zi în care a fost redactat prezentul regulament.
Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare

Art.4.1. La acest concurs poate participa orice orice student sau masterand din România sau
Republica Moldova și care urmează cursurile al Facultății de Agricultură, fiind înmatriculat în anul
universitar 2021-2022.
Art. 4.2. Studenții sau masteranzii Facultății de Agricultură au obligativitatea să se înscrie la
concurs în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie 2021, pe platforma online
www.dicorland.ro/bursa, platformă dedicată concursului. Prin înscrierea datelor în platforma
online, studenții sau masteranzii Facultății de Agricultură semnează acordul GDPR.
Art. 4.3. În perioada 1 noiembrie 2021 – 1 februarie 2022 studentii sau masteranzii care s-au
înscris în platforma online vor trimite către organizator, prin adresa de email bursa@dicorland.ro
un proiect științific pe tema: Cum va fi AGRICULTURA VIITORULUI. În cadrul proiectului studenții
sau masteranzii Facultății de Agricultură vor descrie, pornind de la experiențele actuale și de la
cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor, modul în care cred că vor evolua cum se vor
procesele tehnologice în agricultură, specificând:
•
•
•
•
•

Care vor fi tendințele privind tehnologiile agricole de producție?
Care vor fi constrângerile cu efect asupra agriculturii?
Ce utilaje agricole vor fi folosite?
Care va fi gradul de digitalizare a proceselor agricole de producție?
Metodele de irigații actuale vor mai reprezenta o soluție pentru agricultura viitorului?

Art. 4.4. În perioada 2 februarie – 15 febriarie 2022, o echipă chipa formată din Cadre didactice
din cadrul Facultății de Agricultura și reprezentanți ai Dicor Land vor analiza proiectele depuse.
Art. 4.5. Pe data de 15 februarie pe site-ul www.dicorland.ro/bursa va fi anunțaț câștigătorul
concursului și a bursei de 1000 de euro acordată de Dicor Land.
Art. 4.6. În perioada 15 februarie – 1 martie 2022, bursa Dicor Land va fi virată în contul
câștigătorului concursului.
Art. 4.7. Sunt exceptați de la participarea la concurs angajații și colaboratorii Dicor Land care sunt
studenți sau masteranzi ai Facultății de Agricultură.
Articolul 5. Modalitate identificare a câștigătorilor tombolei

5.1. Un student sau un masterand al Facultății de Agricultură poate participa la concurs cu un
singur proiect pe care îl va depune până la data de 1 februarie, prin email la adresa
bursa@dicorland.ro

5.2. Câștigătorul BURSEI Dicor Land va lua parte la campania de promovare a concursului, va
acorda interviuri și va participa la sesiuni publice de prezentare ale proiectului cu care a câștigat
poriectul.
Articolul 6. Limitarea Răspunderii

Organizatorii CONCURSULUI nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la
următoarele:
6.1. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară
CONCURSUL.
6.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în CONCURS care
falsifica procedura de inregistrare sau functionare a CONCURSULUI, care incalca prezentul
Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca
actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.
6.3. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in CONCURS, va atrage
anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode
vor fi descalificate.
6.4. Drepturile de autor ale proiectelor depuse de catre studenții sau masteranzii Facultății de
Agricultură vor fi automat cedate Organziatorului CONCURSULUI, prin înscrierea proiectelor în
concurs.
6.5. Orice încercare de plagiat identificată în cadrul proiectelor depuse va fi sancționată prin
excluderea participanților din concurs.

Articolul 7. Taxe și impozite

Organizatorii CONCURSULUI este răspunzător de plata taxelor sau a obligațiilor financiare,
conform prevederilor legale în vigoare.
Articolul 8. Litigii

Eventualele neînțelegeri aparute între organizator și participanții la CONCURS se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele
judecătorești române competente.
Articolul 9. Întreruperea CONCURSULUI

Organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe CONCURSUL sau de a modifica regulamentul și
anexele acestuia, oricând pe parcursul desfașurării CONCURSULUI, cu informarea prealabilă a
participanților sau publicului prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site).
Articolul 10. Regulamentul CONCURSULUI va fi afisat pe pe site-urile organizatorilor pe toată
perioada de desfășurare a concursului.

