
 

 

 

 

 

 1 

 

 

Întâlnirile Europene din Transilvania 2019  

15 - 16 aprilie – Cluj-Napoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regulamentul hackathon-ului  

 
 

Preambul  

Din 2010 până în prezent, în cadrul Întâlnirilor Europene din Transilvania se întâlnesc aleși 
locali, experți în politici locale, cadre universitare, studenți și antreprenori pentru a imagina 
împreună soluții care să răspundă obiectivelor dezvoltării locale în România și în Franța. 

În 2019, Ambasada Franței și Institutul Francez din România inovează organizând pe 15 și 
pe 16 aprilie un eveniment inedit și original în cadrul Întâlnirilor Europene din Transilvania, și 
anume un maraton de idei într-un format mai restrâns, care se va desfășura în mai puțin de 
două zile: un hackathon. Scopul este de a propune r ăspunsuri adaptate mizelor pe care 
le presupune tranzi ția spre economia circular ă la scar ă local ă. 

Hackathon-ul va fi un concurs, la finalul căruia se vor prezenta lucrările realizate de echipele 
constituite chiar atunci. Unul dintre proiecte va fi selecționat și desemnat câștigător. 
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1. Descrierea hackathonului 
1.1. Teme și obiective 

Cea de-a 9-a ediție a Întâlnirilor Europene din Transilvania va lua forma unui hackathon. Mix între 

„hack” și „marathon”, este un format de concurs care-și propune să reunească persoane din medii 

diverse, cu competențe diferite, care vor lucra pe grupe pentru a crea un proiect în care să intervină 

componenta digitală și care să răspundă unei probleme societale definite de către organizatori. 

Hackathon-ul este așadar un moment creativ menit să suscite producerea de prototipuri de bunuri 

sau servicii novatoare care pot fi puse în serviciul companiilor sau al instituțiilor publice.  

Tema reținută de către organizatorii concursului, Ambasada Franței și Institutul Francez din România, 

este tranziția spre o economie circulară. Obiectivul este de a primi soluții care să răspundă 

problematicii: Cum construim tranziția spre economia circulară la nivel local?, folosind instrumente 

digitale și datele furnizate înainte și în cursul evenimentului. 

Temele predefinite le vor fi propuse participanților care, în prima zi a hackathon-ului, o vor alege pe 

cea asupra căreia doresc să lucreze. Temele propuse de organizatori: 

1) Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor; 
2) Infrastructuri, investiții și performanțe în tratarea deșeurilor (trecerea de la deșeuri 

la materii prime secundare); 

3) Producerea și transformarea materiilor prime secundare: plan de dezvoltare a 
colectivităților locale (parc de activități, reabilitarea siturilor industriale istorice, 
subvenții publice, etc.); 

4)  Cercetare și dezvoltare: producerea de ambalaje (proiectare eco, ambalare 
inteligentă, materiale, ciclu de viață, etc.); 

5) Comunicare și sensibilizarea la bunele practici a consumatorilor și/sau companiilor; 
6) Abordare colaborativă și participativă în interacțiunea cu societatea civilă; 
7) Instrumente digitale și platforme de date în serviciul politicilor publice; 
8) Mecanisme de compensație pentru a face față oponenților locali (sau cum să 

răspundem „sindromului NIMBY”). 

Evenimentul va avea trei limbi oficiale: franceză, română și engleză.  

1.2. Durata provocării propuse participanților 

Hackathon-ul va avea loc pe 15 și 16 aprilie. Va începe luni, pe 15 aprilie la 8.30 și se va încheia marți, 

pe 16 aprilie, la 13.00. Programul evenimentului poate fi consultat pe fișa de prezentare a Întâlnirilor 

Europene din Transilvania. În funcție de circumstanțe, orele care apar pe programul Întâlnirilor 

Europene din Transilvania pot fi modificate. 

1.3. Locațiile hackathon-ului 

Întâlnirile Europene din Transilvania vor avea loc la Cluj-Napoca. Hackathon-ul se va desfășura la 

centrul ClujHub (strada Regele Ferdinand 22-26). Locația sesiunii de închidere a conferinței, pe 

parcursul căreia se va anunța proiectul câștigător, le va fi comunicată participanților ulterior. 
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1.4. Participanții  

Hackathon-ul Întâlnirilor Europene din Transilvania se va desfășura într-un format mai restrâns, cu 

aproximativ 50 de participanți. Apelul pentru depunerea candidaturilor este deschis oricui: cadre 

universitare, aleși locali, antreprenori, informaticieni, studenți, designeri, etc. 

Evenimentul va regrupa trei categorii de participanți: 

- Cei înscriși în concurs, care vor fi repartizați în mai multe echipe, formate pe 15 aprilie 2019, 

dimineața. Unii dintre ei vor fi desemnați „inițiator de proiect” dacă propunerea/soluția lor 

eventuală este reținută de către organizatorii concursului. De semnalat și prezența 

„purtătorilor de cuvânt” pentru fiecare echipă, ei având sarcina prezentării proiectului 

dezvoltat în cele 24h; 

- O echipă de mentori, selecționați în prealabil de către organizatori,  vor face coaching și vor 

oferi îndrumări echipelor concurente în cadrul hackathon-ului; 

- Un juriu, ai căror membri vor fi de asemenea selecționați de către organizatori, vor evalua 

lucrările finale prezentate de fiecare echipă. 

2. Înscrierea și participarea la hackathon 
2.1. Condiții de participare  

Toți cei care doresc să participe la hackathon-ul Întâlnirilor Europene din Transilvania își vor trimite 

dosarul de candidatură în atenția Serviciului de Cooperare al Ambasadei Franței din România. 

Candidaturile vor face obiectul unei evaluări și al unei selecții din partea organizatorilor. 

Candidații reținuți urmând, dacă este posibil, să se prezinte la locațiile evenimentului la orele 

indicate, echipați, dacă este posibil, cu aparate electronice conectabile (calculatoare, smartphone-

uri, tablete, etc.). 

2.2. Procedura și criteriile de selecție ale candidaților 

Această ediție a Întâlnirilor Europene din Transilvania se va desfășura în format restrâns, cu maxim 

cincizeci de participanți. Dacă va fi cazul, organizatorii vor face o selecție a candidaților în funcție de 

profilurile căutate, de motivații și de eventualele proiecte sau soluții propuse de candidați. 

Dosarele de candidatură trebuie trimise în format Word sau PDF înainte de 24 martie 2019 la miezul 

nopții (termen limită) pe următoarele adrese: clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr și/sau ana-

maria.boghean@diplomatie.gouv.fr 

Candidații se angajează să ofere informații exacte și complete. Orice informație falsificată va invalida 

dosarul de înscriere și/sau participarea la eveniment. 

Înscrierea este gratuită. Candidații selecționați vor fi înștiințați pe mail până cel mai târziu pe 29 

martie 2019. 
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2.3. Criterii de eligibilitate ale proiectelor trimise la înscriere 

Sub rezerva analizei organizatorilor, candidații pot propune, dacă doresc, teme sau idei de proiecte 

pe care să le dezvolte pe parcursul hackathon-ului. Dacă sugestiile rețin atenția organizatorilor, vor fi 

integrate pe lista temelor predefinite de către organizatori. 

2.4. Echipele 

Echipele participanților se vor forma la începutul zilei de 15 aprilie, după sesiunea plenară care va 

marca începutul celei de-a 9-a ediții a Întâlnirilor Europene din Transilvania 

Fiecare echipă va avea în componență maxim 7 candidați cu profiluri, profesii, domenii de expertiză 

și vârste diferite. Organizatorii preferă ca alcătuirea echipelor să se facă conform principiului 

eterogeneității, astfel ca fiecare echipă să aibă în componență profiluri diferite, selecționate de către 

organizatori sau de potențialii inițiatori de proiect prezenți la eveniment. 

Fiecare echipă își va desemna un reprezentant care va avea rol de purtător de cuvânt. Acesta va fi 

însărcinat cu relația dintre echipă și organizatorii evenimentului și va prezenta oral proiectul 

dezvoltat în timpul celor 24h, la final, juriului hackathon-ului. 

2.5. Desfășurarea concursului  

Hackathon-ul Întâlnirilor Europene din Transilvania se va desfășura în felul următor: 

- Primirea participanților începând cu ora 8.00, pe 15 aprilie, în locația de concurs; 
- O sesiune plenară care va cuprinde prezentarea Întâlnirilor Europene din Transilvania și 

regulile hackathon-ului, între 8.30 și 10.00, în timpul căreia se vor alcătui echipele; 
- Lansarea lucrărilor pe grupe, începând cu ora 10.00, de când echipele vor avea la dispoziție 

24h non-stop – timp de lucru, până marți 16 aprilie, ora 10.00; 
- Marți, 16 aprilie, o sesiune plenară de la 10.30 la 12.00, în cursul căreia echipele își vor 

depune proiectele în atenția juriului, iar purtătorii de cuvânt le vor prezenta, 5 minute pentru 
fiecare proiect. 

- O sesiune plenară cu concluziile, de la 13.00 la 14.00, pe parcursul căreia se va anunța 
proiectul câștigător. 
 

Candidaților reținuți pentru hackathon li se va prezenta un program mai detaliat în apropierea 
evenimentului. Orarul din prezentul document este furnizat cu titlu informativ și mai poate face 
obiectul schimbărilor decise de organizatori. 

Organizatorii vor acoperi toate mesele pe parcursul evenimentului. Participanții vor avea acces la un 

spațiu unde vor putea să mănânce. De asemenea, li se va pune la dispoziție: acces la internet, 

mentenanță informatică, materiale (hârtii, flipchart, etc.), pe tot parcursul hackathon-ului.  

Prezența fizică a cel puțin unui participant din fiecare echipă este obligatorie la locația evenimentului 

luni, 15 aprilie, de la 10.00 la 21.00 și marți, 16 aprilie, de la 8.00 la 10.00. Prezența întregii echipe 

este obligatorie în momentul începerii competiției și la prezentarea proiectului realizat în fața 

juriului, la finalul hackathon-ului. 
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3. Modalități de desemnare a proiectului laureat 
3.1. Prezentarea proiectului 

La finalul hackathon-ului, fiecare echipă va înmâna juriului și organizatorilor elementele constitutive 

ale proiectului elaborat pe parcursul celor 24h de eveniment. Echipele se angajează să depună și să 

prezinte un produs final în franceză sau în engleză. 

Vor exista servicii de traducere pentru sesiunea introductivă și pentru cea de concluzii. 

3.2. Desemnarea echipei câștigătoare de către juriu 

Juriul va evalua și va desemna proiectul câștigător referindu-se la criteriile următoare: 

- Pertinența obiectivelor tranziției spre economia circulară; 

- Fezabilitatea tehnică și economică; 

- Calitatea prezentării orale făcute de purtătorul de cuvânt al fiecărei echipe; 

- Creativitatea, originalitatea și caracterul novator al proiectului. 

Desemnarea câștigătorilor se va face prin vot, iar organizatorii au libertatea de a fixa condițiile pentru 

selecția câștigătorilor (unanimitate, cvorum, majoritate calificată, etc.). Anunțul se va face în 

sesiunea de închidere, miercuri, 16 aprilie. 

Participanții recunosc suveranitatea juriului, care nu își va motiva deciziile.  

Membrii juriului vor fi anunțați ulterior. Juriul va fi alcătuit din personalități alese de organizatori și de 

partenerii săi. 

4. Recompense 
Hackathon-ul Întâlnirilor Europene din Transilvania va face obiectul unei comunicări din partea 

organizatorilor. Fiecare participant va putea apărea și, dacă dorește, va fi subiectul unei prezentări 

personalizate pe diferitele canale de comunicarea ale Ambasadei Franței și Institutului Francez de la 

București. 

Proiectul câștigător va fi pus în evidență în săptămânile post eveniment, mai ales pe pagina 

Facebook dedicată evenimentului. Despre proiect se va putea comunica și partenerilor Ambasadei 

Franței și Institutului Francez din România. 

Proiectul câștigător va fi susținut în dezvoltarea sa de către un sponsor al evenimentului - 

autoritățile locale române sau o companie -, pentru a permite finalizarea conceptului printr-un 

aport în natură (design, comunicare sau dezvoltare) sau un teren de implementare concretă. 
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5. Datele personale 
În cadrul procedurii de înscriere, candidații vor comunica informații cu caracter personal. Aceste date 

sunt colectate în scopuri organizatorice și pentru buna gestionare a hackathon-ului. Vor putea fi 

utilizate și în cadrul comunicării, dar doar cu referire la Întâlnirile Europene din Transilvania 2019. 

Participanții, mentorii și membrii juriului au dreptul să acceseze și să modifice orice informație care îi 

privește contactând organizatorii hackathon-ului. De asemenea, le dau dreptul organizatorilor 

hackathon-ului și partenerilor să publice, cu titlu gratuit, poze, materiale video sau interviuri care ar 

putea prezenta date personale (nume, prenume, companie sau instituție, oraș de reședință) și să le 

menționeze proiectul în cadrul comunicatelor de presă, ale articolelor care promovează evenimentul 

sau în alte publicații pe rețele. 

6. Acceptarea regulamentului 
Fiecare participant se angajează să accepte regulamentul și regulile referitoare la hackathon ale 

Întâlnirilor Europene din Transilvania 2019. Evenimentul își propune să fie convivial și stimulant 

pentru crearea de soluții care să răspundă obiectivelor viitorului și interesului public!  

În circumstanțe excepționale, organizatorii își rezervă dreptul să modifice anumite aspecte ale 

acestui hackathon. În acest caz, orice schimbare va fi comunicată de către organizator participanților 

și public pe diverse canale de comunicare. 

 

7. Contacte  
 

Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franței în România: 
 

Tel. : +40 (0) 374 125 263 / +40 (0) 374 125 266  
Adrese de mail : ana-maria.boghean@diplomatie.gouv.fr și 

clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr  
 

Facebook : @RencontresDeTransylvanie 

Twitter : @RET_Romania 
 

 
 

 


