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Întâlnirile europene din Transilvania 2021 

#REplasticHack: REduce-REuse-REcycle 

26, 27 și 28 martie 2021 - online 

 

Regulament hackathon  

 

Preambul  

Pentru cea de-a zecea ediție, Întâlnirile europene din Transilvania (RET) reunesc actori din teritoriu 
din Franța și România într-un cadru multidisciplinar, pentru a concepe împreună soluții inovatoare care 
să răspundă provocărilor dezvoltării locale din cele două țări.  

În 2021, pentru a doua oară, Ambasada Franței și Institutul Francez din România organizează acest 
eveniment sub forma unui hackathon, concurs de idei de două zile, pentru a căuta răspunsuri adaptate 
la provocările dezvoltării durabile și economiei circulare, imaginând alternative la ambalajele din 
plastic. 

1. Descrierea hackathon-ului 
1.1. Tematici și obiective  

Pentru cea de-a 10-a ediție, Întâlnirile europene din Transilvania vor lua forma unui hackathon online, 
un concurs de idei de două zile, cu participanți din medii diferite, cu competențe și abilități diverse.  

Participanții vor fi împărțiți în echipe pentru a concepe împreună proiecte inovatoare legate de 
problematica definită de organizatori: „Politici publice pentru limitarea utilizării plasticului. 
Propuneri de soluții din partea actorilor teritoriali din România și Franța”. Moment de creație și 
inovație, acest hackathon are ca obiectiv încurajarea producției de prototipuri de bunuri sau servicii 
inovatoare care pot fi puse în slujba companiilor sau a autorităților publice. Orice tip de soluție va fi 
încurajată și va trebui produsă pe durata hackathon-ului. 

1.2. Durată 
Hackathon va avea loc în weekend-ul 26, 27 și 28 martie 2021. Va începe vineri, 26 martie, cu o seară 
dedicată prezentării evenimentului, provocărilor propuse și așteptărilor. Sesiunile de lucru, în care vor 
interveni și mentorii (facilitatori și coach), vor avea loc în zilele de sâmbătă 27 și duminică 28 martie. 
Evenimentul se va încheia duminică la sfârșitul după-amiezii, cu o sesiune dedicată prezentării lucrărilor 
fiecărui grup în fața unui juriu de profesioniști, urmată de o ceremonie de premiere.  

Programul evenimentului este accesibil pe evenimentul Facebook #REplasticHack. 

1.3. Un eveniment online 
Întâlnirile europene din Transilvania vor fi organizate exclusiv online, sub forma #REplasticHack.  
 
Limba de lucru a evenimentului va fi engleza, însă prezentările principale dispun de interpretare 
simultană franceză <> română. Prezentarea produsului final în fața juriului poate fi făcută în franceză 
sau în engleză.  
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1.4. Cine poate participa? 
Pentru a participa, un formular de înscriere este deschis tuturor tipurilor de public: experți în dezvoltarea 
teritorială și economia circulară, aleși locali și funcționari din teritoriu, antreprenori și start-up-uri, 
reprezentanți ai societății civile, cadre universitare și studenți etc. Formularul de înscriere este disponibil 
aici, pe pagina web a hackathon-ului și pe evenimentul Facebook #REplasticHack. 

Hackathonul va reuni trei categorii de public: 

⮚ Participanții la concurs, care vor fi împărțiți în mai multe echipe. 

⮚ O echipă de mentori, selectată anterior de organizatori și care va oferi coaching tehnic, sfaturi și 
expertiză echipelor care participă la hackathon. 

⮚ Un juriu format din 5 membri, responsabil cu evaluarea lucrărilor finale prezentate de fiecare echipă. 

2. Înscriere și participare  
2.1. Cerințe prealabile  

Oricine dorește să participe la hackathonul Întâlnirile europene din Transilvania 2021 trebuie să 
completeze anterior formularul de înscriere disponibil online; până pe 21 martie 2021, la miezul 
nopții. Participarea la hackathon este gratuită și deschisă oricui. Organizatorii vor face o preselecție a 
candidaților în funcție de profilurile căutate și motivațiile fiecărui candidat.  

Candidații selectați vor fi anunțați prin e-mail până pe 24 martie 2021.  

Aceștia trebuie să dispună de dispozitive electronice conectabile (computer, laptop, smartphone, 
tabletă etc.). Pentru ca înscrierea lor să fie validată, participanții trebuie să fie de acord să respecte 
regulile evenimentului și să-și cedeze dreptul la imagine ca parte a comunicării de eveniment făcute de 
organizatori.  

2.2. Echipele  
Echipele vor fi formate înaintea evenimentului de către organizatori.  

Fiecare echipă va fi formată din maximum 7 candidați cu profiluri, profesii, domenii de expertiză și 
categorii de vârstă diferite. Fiecare echipă trebuie să desemneze un reprezentant, care să prezinte în fața 
juriului proiectul dezvoltat în timpul hackathon-ului.  

Conexiunea tuturor participanților este obligatorie în timpul lansării evenimentului, vineri, 26 martie. 
Prezența online a întregii echipe este necesară la lansarea concursului sâmbătă dimineață și la 
prezentarea produsului în fața juriului la sfârșitul hackathon-ului.  

3. Modalități de desemnare a proiectului laureat 
3.1. Prezentarea proiectului  

La finalul #REplasticHack, fiecare grup de lucru va preda juriului și organizatorilor toate componentele 
proiectului dezvoltat în weekend.  

Proiectele dezvoltate în cadrul Întâlnirilor europene din Transilvania nu ar trebui să facă obiectul 
niciunui drept de exploatare. Nu pot fi revendicate drepturi de proprietate intelectuală în cadrul 
evenimentului. Organizatorii se angajează să se asigure că toți participanții sunt numiți ca autori ai 
proiectelor și prototipurilor lor.  
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Participanții care formează echipa al cărei proiect a fost desemnat câștigător de către juriu sau premiat 
cu o mențiune specială autorizează organizatorii să distribuie și să utilizeze numele și prenumele lor ca 
parte a comunicării de eveniment. 

3.2. Desemnarea proiectelor câștigătoare de către juriu  
Un juriu independent va fi responsabil de evaluarea și desemnarea proiectului câștigător, bazându-se în 
special pe următoarele criterii: 

⮚ Relevanța pentru provocările aduse de tranziția spre economia circulară și reducerea utilizării 
materialelor plastice; 

⮚ Fezabilitatea tehnică și economică; 

⮚ Calitatea prezentării orale; 

⮚ Creativitate, originalitate și caracterul inovator al proiectului.  

Proiectul câștigător va fi anunțat în cadrul sesiunii de încheiere de duminică, 28 martie. Juriul poate 
oferi mențiuni speciale pentru a pune în valoare anumite proiecte pentru originalitatea și relevanța lor 
pentru problematica evenimentului.  

Participanții recunosc că decizia juriului este suverană și nu trebuie justificată.  

Juriul va reuni personalități alese de organizatori și de partenerii acestora.  

4. Premii  
Participarea la hackathonul Întâlnirilor europene din Transilvania 2021 va face obiectul unei comunicări 
din partea organizatorilor. Fiecare participant Participanții pot să apară în cadul unor prezentări 
personalizate pe diferitele canale de comunicare ale Ambasadei Franței și Institutului Francez din 
România, precum și a partenerilor acestora. Proiectele dezvoltate vor fi face obiectul unor publicații în 
timpul hackathonul-ului și după acesta, în special pe pagina de Facebook și pe pagina web dedicate 
evenimentului.  

Trei premii distincte vor fi acordate celor trei proiecte selectate de juriu: 

- Mentoring timp de trei luni de către organizația parteneră ROTSA (Asociația Română pentru 
Antreprenoriat în Tehnologie) pentru a finaliza conceptul dezvoltat în timpul  #REplasticHack; 

- și două premii care vor fi anunțate ulterior.  
 

5. Datele cu caracter personal 
În timpul procesului de înscriere, participanții vor furniza informații personale despre aceștia. Aceste 
date sunt colectate în scopul bunei organizări a hackathon-ului. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru 
comunicare în cadrul #REplasticHack.  

Participanții, mentorii și membrii juriului au dreptul de a accesa și rectifica orice date care îi privesc, 
contactând organizatorii. Participanții autorizează organizatorii acestui hackathon și partenerii lor, 
gratuit, să publice fotografii, videoclipuri sau interviuri care pot prezenta anumite date cu caracter 
personal (nume, prenume, companie sau instituție, oraș de reședință) și menționarea proiectului lor în 
comunicate de presă, articole care promovează evenimentul sau publicații pe rețelele de socializare.  
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6. Acceptarea regulamentului  
Participanții se angajează să accepte și să respecte regulamentul #REplasticHack. Acest eveniment își 
propune să fie un eveniment prietenos, să stimuleze crearea de soluții inovatoare și conexiunile pe o 
temă de interes public.  

În circumstanțe excepționale, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica anumite elemente ale 
acestui hackathon. Dacă este cazul, orice modificare va fi comunicată de către organizatori 
participanților în mod public, prin diferitele sale canale de comunicare.  

7. Contact  

 
Pentru mai multe informații, puteți contacta Serviciul de Cooperare al 

Ambasadei Franței în România: 
 

Tel. : +40 (0) 374 125 263 / +40 (0) 374 125 266 
E-mail : olimpia.buhai@institutfrancais.ro sau 

capucine.dupont@diplomatie.gouv.fr  
 

Facebook : @RencontresDeTransylvanie 
 

 

 


