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Regulamentul concursului de premiere a mobilităților studențești  

„EXPERIENȚA MEA ERASMUS+” 

- EDIȚIA A III-A - 

 

 

Biroul Erasmus al Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează concursul cu premii   

intitulat „Experiența mea Erasmus+”. Premiile sunt acordate prin proiectul CNFIS-FDI Creșterea 

vizibilității internaționale a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, UGAL20, coordonat de prof. 

univ. dr. habil. Cătălina ITICESCU. 

 

Materialele trimise vor ilustra cele mai semnificative experiențe Erasmus+ din timpul stagiului 

de studii/plasament, prin instantanee/clipuri video realizate cu telefonul sau cu un aparat de 

fotografiat.  

 

1. Cine poate participa la concurs? 

Concursul se adresează tuturor studenților înmatriculați la Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați care au beneficiat de o mobilitate Erasmus+ de studii/plasament în anul 

universitar 2019-2020. Câștigătorii edițiilor anterioare ale concursului nu pot participa 

cu aceleași material. 

 

2. Premiile concursului (câte 2 pentru fiecare tip – premiu/mențiune): 

PREMII MENȚIUNI 

I 750 lei IV 300 lei 

I 750 lei IV 300 lei 

II 600 lei V 300 lei 

II 600 lei V 300 lei 

III 500 lei VI 300 lei 

III 500 lei VI 300 lei 
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3. În ce constă concursul? 

Concursul are o singură secțiune (foto și videoclip): 

✓ foto (format .jpg, .png sau .pdf, însoțită de un scurt comentariu - max. 200 

cuvinte - care să explice ce a însemnat Erasmus în viața sa); nu este încurajată 

editarea; 

✓ videoclip (testimonial, interviu, animație etc., orice format, durata maximă –  

10 minute). 

 

4. Cum se face înscrierea? 

Inscrierea la concurs, cu un singur format (foto sau videoclip), se face exclusiv 

electronic, prin trimiterea următoarelor material și documente la adresa de email 

erasmus@ugal.ro:  

o fotografia sau videoclipul;  

o cererea de înscriere completată electronic va conține:  

- explicația-argument atașată fotografiei/videoclipului (max. 200 de 

cuvinte);  

- informații privind concurentul: date care permit verificarea participării la o 

mobilitate Erasmus+ (tipul mobilității, denumirea completă a instituției la 

care a desfășurat stagiul și perioada stagiaturii). 

o declarația de consimțământ, semnată și datată (format pdf. sau jpeg.). 

 

5. Calendarul concursului: 

 

 

 

 

 

 

Perioada Acțiunea 

2-13 noiembrie 2020 (până la ora 24.00) Înscrierea participanților  

14-15 noiembrie 2020 

Încărcarea fotografiilor/clipurilor 
video pe pagina de facebook a 

programului Erasmus de către Biroul 
Erasmus 

16-22 noiembrie 2020 (până la ora 24.00) Perioada de votare/like 

23-24 noiembrie 2020 
Verificarea voturilor/like-urilor, 

întocmirea clasamentului 

25 noiembrie 2020 Anunțarea câștigătorilor 

27 noiembrie 2020 Acordarea premiilor 
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6. Elemente interzise: 

a) Nu folosiți muzică sau orice alt material susceptibil de a încălca drepturi de autor sau 

drepturi conexe. 

b) Voturile/like-urile de pe paginile susceptibile de a fi false nu vor fi luate în 

considerare (ex. pagini nou-create, impersonale sau fără conținut). 

 
7. Cum se desfășoară concursul? 

a) Fotografiile/videoclipurile, însoțite de textele aferente, vor fi încărcate individual de 

către echipa Biroului Erasmus pe pagina de Facebook dedicată programului 

ERASMUS+, într-o postare în care va apărea numele studentului și locul derulării 

stagiului alături de descrierea experienței Erasmus+.  

b) După ce se încarcă fotografiile/videoclipurile pe pagina de facebook a programului 

Erasmus+, fiecare participant va distribui postarea pe pagina personală în vederea 

obținerii câtor mai multor voturi/like-uri. 

c) La selectarea celor mai frumoase fotografii sau videoclipuri, se va ține cont de 

numărul de like-uri primite (https://www.facebook.com/erasmusudjg/) în perioada 

16-22 noiembrie 2020 (până la ora 24.00). 

d) Evaluarea se va face de către juriul concursului.  

 

8. Care sunt criteriile de evaluare? 

Nr. 
crt. 

Criteriu Punctaj 

1 Voturile/Like-urile primite pe pagina de facebook a 
programului Erasmus+ 

30 puncte 

2 Evaluarea juriului:  
a) criterii artistice: caracterul motivant și 
convingător al mesajului; nivelul de originalitate și 
creativitate; calitatea/claritatea imaginii/sunetului; 
corespondența dintre text și imagine; relevanţa 
pentru tema concursului; 
b) criterii de performanță (numărul de credite 
ECTS obținut pentru mobilități de studii, evaluarea 
mentorului pentru mobilitățile de practică). 

70 puncte 
 

TOTAL 100 p. 
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9.  Când este premierea? 

Premiile concursului se vor acorda în data de 27 noiembrie 2020, în Sala Senatului,  

corpul U.  

 

Contact:  

✓ Tel.: 0756 063 672 

✓ E-mail: erasmus@ugal.ro 

✓ Facebook: @erasmusudjg 

✓ Instagram: @erasmus_udjg 
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Anexa 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursului de premiere a 

mobilităților studențești „EXPERIENȚA MEA ERASMUS+” 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este un operator de date cu caracter personal care are 

responsabilitatea, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a 

legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor personale ale participanților.  

Datele cu caracter personal fac referire la orice informaţii referitoare la o persoană fizică 

identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la 

unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, 

culturale sau sociale și se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în 

tot sau în parte, prin mijloace automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un 

sistem de evidență sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem, precum și 

tuturor interacțiunilor cu adresa de facebook a ERASMUS sau a website-ul UDJG găzduit de 

domeniu.  

Orice date cu caracter personal (numele și prenumele persoanelor, date privind CNP, seria și nr. 

CI/Pașaport, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, adresa de email, semnătura, numărul de telefon, 

date biometrice (fotografie, videoclip), orice date care ar putea fi puse la dispoziție cu ocazia 

interacțiunilor cu Erasmus-UDJG ș.a.), care fac obiectul prelucrării sau care urmează a fi prelucrate 

după ce sunt transferate într-o țară sau către o organizație internațională, pot fi transferate doar 

dacă, sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului Regulament al concursului de premiere a 

mobilităților studențești „EXPERIENȚA MEA ERASMUS+”, ale condițiilor prevăzute în 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare GDPR), sunt 

respectate de operator și de persoana împuternicită de operator, inclusiv în ceea ce privește 

transferurile ulterioare de date cu caracter personal din țara terță sau de la organizația 

internațională către o altă țară terță sau către o altă organizație internațională. Toate dispozițiile 

din prezentul Regulament se aplică pentru a se asigura că nivelul de protecție a persoanelor fizice 

este garantat.  

 



Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Programul: FDI – Fondul de Dezvoltare Instituțională 
Codul proiectului: CNFIS-FDI-2020-0094 
Titlul proiectului: Creșterea vizibilității internaționale a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, UGAL20 

 

6/8 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul Formularului de 

înscriere și fișierelor trimise la Concursul de premiere a mobilităților studențești „EXPERIENȚA 

MEA ERASMUS+: 

▪ înscrierea participanților la concursul „EXPERIENȚA MEA ERASMUS+”; 

▪ îndeplinirea obligației legale de a anunța public numele câștigătorilor și premiile 

acordate imediat după desemnarea acestora dar și ulterior, pe adresa de Facebook 

dedicată programului ERASMUS+; 

▪ îndeplinirea obligației legale de a încheia un proces verbal de predare-primire a 

premiilor în cazul câștigătorilor; 

▪ fotografierea câștigătorului și publicarea pozelor pe site-ul/adresa de Facebook a 

organizatorului; 

▪ organizatorul garantează tuturor persoanelor vizate că datele personale colectate 

și prelucrate cu prilejul Concursului „EXPERIENȚA MEA ERASMUS+” vor fi utilizate 

doar în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și în baza consimțământului 

participanților; 

▪ consimțământul oferit de participant va fi utilizat întocmai pentru scopul 

determinat. 

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate 

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de UDJG au următoarele 

drepturi, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: 

1. Dreptul de a fi informat (art. 13 și 14 din GDPR) 

 

Permite persoanei vizate să cunoască cine este Operatorul de date, dacă are dreptul să 

proceseze datele, scopul în care vor fi prelucrate datele, ce date sunt utilizate, perioada pentru 

care vor fi prelucrate, drepturile garantate, modul de exercitare a drepturilor și care sunt terții 

cărora Operatorul le va dezvălui datele, dacă este cazul. 

 

2. Dreptul la acces (art. 15 din GDPR) 

 

Se referă la dreptul persoanei vizate de a obține de la UDJG informațiile privind prelucrările de 

date cu caracter personal și transmiterea de copii a datelor ce fac obiectul prelucrării. 
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3. Dreptul la rectificări (art. 16 din GDPR) 

 

Permite persoanei vizate obținerea, fără întârzieri nejustificate, a rectificărilor și completărilor 

datelor cu caracter personal inexacte. 

 

4. Dreptul de a fi uitat/ la ștergere (art. 17 din GDPR) 

 

Persoana interesată are posibilitatea de a solicita oricând ștergerea datelor atunci când datele 

nu mai sunt necesare, persoana vizată își retrage consimțământul, formulează un drept la 

opoziție, în caz de prelucrare nelegală ori pentru respectarea unei obligații legale impuse de 

legislația internă sau UE. 

Există, totuși, excepții de la această regulă, cum ar fi ipoteza că unele date sunt prelucrate 

pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice sau de 

arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că sunt prelucrate 

pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.  

 

5. Dreptul la restricționarea procesării (art. 18 din GDPR) 

 

Este un drept cu caracter temporar, persoana vizată putând solicita operatorului UDJG 

restricționarea prelucrării datelor atunci când este contestată exactitatea datelor și până la 

rectificare, când prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii, când prelucrarea 

nu mai este necesară, dar se solicită păstrarea pentru constatarea, apărarea sau exercitarea 

unui drept în instanță, când se formulează un drept de opoziție pentru intervalul de timp cât se 

verifică dacă drepturile operatorului UDJG prevalează celor persoanei vizate. 

 

6. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR) 

 

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a 

furnizat Operatorului UDJG, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 

automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea 

Operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal în cazul în care prelucrarea se 

bazează pe consimțământ și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

 

7. Dreptul la opoziție (art. 21 din GDPR) 

 

Poate fi manifestat oricând, UDJG având obligația să înceteze prelucrarea dacă nu există motive 

legitime și imperioase care să justifice prelucrarea datelor în contra opoziție. 

 

8. Dreptul de a nu fi subiectul unor campanii de tip profiling (art. 22 din GDPR) 

 

Persoanele vizate au dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate pentru crearea de 

profiluri, cu excepția cazurilor în care a fost obținut consimțământul expres. 
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În vederea exercitării drepturilor, orice persoană vizată poate adresa o solicitare, în mod gratuit 

(prin e-mail/fax/telefonic/sau la poștă), la următoarea adresă: Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi, cu sediul în Galaţi, strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008, telefon 0336130108, 

fax 0236461353, e-mail: rectorat@ugal.ro. 

 

Responsabilul cu protecția datelor este Andreea ALEXA. Datele de contact ale responsabilului cu 

protecția datelor sunt: e-mail: dpo@ugal.ro, telefon: 0336.130.262, adresă: Galaţi, strada 

Domnească nr. 47, cod poştal 800008. 

 

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate formula o 

plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

cu sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, tel/fax 

0040.318.059.211/0040.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/protectia-datelor-personale 
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