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Regulament 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

„Student Design Competition” – SDC 2019, Ediţia I 
 

 
1. Denumirea competiţiei 
Denumirea oficială şi completă a concursului este „Student Design Competiţion – SDC”, urmată de anul 
desfăşurării şi numărul ediţiei. Acesta se desfăşoară anual, pe ediţii, conform calendarului stabilit de 
organizatori, anexă la prezentul Regulament. 
 
2. Scopul competiţiei 
Scopul acestui concurs este de a promova creativitatea în procesul de fabricaţie, furnizând comunităţii 
inginereşti noi perspective în dezvoltarea conceptuală a produselor, şi de a crea, dezvolta şi menţine un 
forum al studenţilor cu scopul popularizării ideilor noi şi inovatoare. 
 
3. Locul şi data competiţiei 
Competiţia se desfăşoară la Galaţi, la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Inginerie, 
str. Domnească nr. 111, Corp B, conform calendarului. 
 
4. Organizatorul competiţiei 
Organizatorii şi sponsorii principali ai Student Design Competition sunt Centrul de Excelenţă Prelucrarea 
Polimerilor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de 
Mecanică din Galaţi. 
 
5. Tematică 

Echipele de studenţi pot participa la competiţie cu proiecte, modele sau machete din domeniul 
ştiinţei şi ingineriei fabricaţiei. 

Tematica competiţiei cuprinde: 
- Fabricaţie/robotică asistată de calculator; 
- Dezvoltarea sistemelor şi proceselor de fabricaţie; 
- Aplicaţii ale materialelor noi în industria de automobile, aerospaţială, în prototipare şi protezare; 
- Soluţii software/hardware care contribuie la îmbunătăţirea proceselor de fabricaţiei. 

 
6. Înscrierea în concurs 

Echipele se pot înscrie în competitie prin depunerea unei scurte descrieri a proiectului la 
organizatorul competiţiei. Înscrierile pot fi făcute în format electronic, dacă toate materialele respectă 
formatul A4, iar cele care depăşesc acest format sau sunt într-un format nestandardizat trebuie trimise prin 
poştă. Materialele transmise in format tipărit, se vor transmite şi în format electronic editabil.  

Echipele ale căror proiecte au fost selectate de către organizatorii competiţiei pentru prezentare în 
faţa juriului, vor fi anunţate cu privire la acest aspect, cel târziu cu 15 zile înainte de termenul limită 
pentru transmiterea către organizatori a proiectelor în forma finală. 
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Depunerea scurtei descrieri a proiectului se face direct la organizatorul competiţiei de design şi 
fabricaţie pentru studenţi, la următoarea adresă de e-mail, respectiv la următoarea adresă de corespondenţă 
(dacă este cazul): 

Susac Florin, florin.susac@ugal.ro 
Str. Domnească nr. 111, Corp B, sala B21, Galaţi, jud. Galati, cod 800201 

 
7. Conţinutul proiectului  

Descrierea proiectului trebuie să conţină între 2000÷3000 de cuvinte, să includă schiţe 2D/3D şi/sau 
poze originale şi să cuprindă următoarele: 

- titlul proiectului; 
- numele şi datele de contact ale studenţilor participanţi, indicându-se în mod explicit persoana de 

corespondenţă, adică „liderul echipei”; 
- numele reprezentantului, semnătura şi ştampila facultăţii-sponsor, cu indicarea adresei poştale 

complete, a adresei de e-mail, a telefonului şi a fax-ului; 
- descrierea problemei rezolvate, incluzând cerinţele esenţiale. 
Se vor avea în vedere, după caz: 

� descrierea funcţională a conceptului/ideii/prototipului/designului sistemului pentru rezolvarea 
problemei, incluzând şi o descriere a caracteristicilor de proiectare tipice şi a conţinutului 
procesului de fabricaţie; 

� analiza de proiectare a conceptului bazat pe cerinţele esenţiale; 
� descrierea echipamentelor şi/sau experiementelor alese a fi folosite în evaluarea soluţiei; 
� descrierea îmbunătăţirilor aduse unor modele/echipamente/prototipuri deja existente pe piaţă şi 

abordarea problemei; 
 
8. Eligibilitate 

Fiecare echipă participantă poate fi alcătuită din minim 2 şi maxim 5 studenţi înmatriculaţi intr-o 
universitate din România (licenţă sau masterat). Un student poate face parte din maxim două echipe, cu 
condiţia ca temele abordate să fie diferite. Sunt permise echipele mixte, adică cele ale căror membri sunt 
înmatriculaţi în universităţi diferite, cu condiţia menţionării explicite a afilierii fiecărui membru. 
 
9. Obligaţii şi responsabilităţi 

Organizatorii şi juriul competiţiei nu au obligaţia de a verifica originalitatea temelor şi soluţiilor 
prezentate, ci au obligaţia de a verifica ingeniozitatea soluţiilor propuse, întreaga responsabilitate pentru 
alegerea temelor revenind concurenţilor înscrişi în competiţie. 

Concurenţii au, de asemenea, obligaţia de a se asigura că temele şi soluţiile propuse nu au fost 
folosite ori prezentate şi la alte competiţii de către alţi autori sau de o parte a membrilor echipei şi de a 
indica toţi autorii. În acest sens, fiecare membru al echipei va completa o declaraţie de plagiat prin care va 
indica procentul de contribuţie proprie şi originalitate a temei şi soluţiilor prezentate, aceasta fiind o 
condiţie de eligibilitate la analiza preliminară a juriului.  
 
10. Selecţia finali ştilor 

Echipele selectate în urma analizei preliminare îşi vor prezenta proiectele în maxim 20 minute şi vor 
primi întrebări din partea juriului. Membrii juriului concursului vor fi din mediul economic, academic 
şi/sau administraţie şi vor realiza evaluarea proiectelor înscrise, luând în calcul calitatea descrierilor 
proiectelor, creativitatea participanţilor în elaborarea proiectelor, integritatea analizelor efectuate şi 
testarea abordată în evaluarea soluţiei bazate pe cerinţele cheie declarate.  

Se încurajează utilizarea mijloacelor vizuale şi demonstrative a modelelor de lucru reale. 
Criteriile de jurizare includ, dar nu sunt limitate de următoarele: 
- respectarea cerinţelor; 
- importanţa problemei pe care o rezolvă proiectul; 
- creativitatea proiectului; 
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- gradul de aplicabilitate; 
- impactul proiectării în costul fabricaţiei, calităţii sau altor cerinţe de performanţă; 
- calitatea prezentării (grafica cronologică a prezentării, claritatea, prezentarea diagramatică etc.). 

 
11. Cheltuieli de deplasare 

Cheltuielile de deplasare pentru participarea la Student Design Competition 2019 vor fi în 
responsabilitatea studenţilor şi/sau facultăţii-sponsor. 
 
12. Premiile 

Se vor acorda, cel puţin, 3 premii în bani, şi anume: 
Locul I: 3000 lei; 
Locul II: 2000 lei; 
Locul III: 1000 lei. 
Sponsorii concursului pot acorda şi alte premii de comun acord cu organizatorul principal. 
Răspunderea pentru plata oricăror taxe sau impozite, respectiv pentru întocmirea formalităţilor la 

organul fiscal competent legate de primirea premiilor, vor fi în exclusivitatea participanţilor premiaţi, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, la data acordării premiilor. 

 
13. Logo-ul SDC 

 
 
14. Dispoziţii finale 

Orice completare a prezentului Regulament se poate face pe toată durata competiţiei de către juriul 
acesteia, in concordanţă cu obiectivul şi scopul concursului. 

Juriul competiţiei constată şi poate sancţiona orice abateri de la prezentul Regulament sau de la 
normele de etică şi deontologie profesională a participanţilor. 
 


