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1. Organizatorul şi durata concursului
1.1 Organizator al concursului este SC Research Publishing SRL (detinatorul revistei Junior Scientific
Researcher, ISSN: 2458-0341), cu sediul social în Focșani, Soseaua de Centura km 181+800, judeţ
Vrancea, România, cod unic de înregistrare 34648610 şi număr de ordine la Registrul Comerţului J39/
346 /2015 .
1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării
Concursul poartă denumirea ”Premierea articolelor românești” şi permite participarea în vederea
câştigării unui număr de 2 premii constând într-un Hard Disk Extern de 750 GB a câte 279 lei fiecare.
Concursul va fi lansat în data de 01 februarie 2016 şi va dura până la data de 23 mai 2016.
2. Dreptul de participare la concurs
2.1 Criterii de eligibilitate La concursul “ Premierea articolelor românești” pot participa masteranzii,
doctoranzii, post doctoranzii din România, care trimit un articol științific care să respecte normele
revistei publicate la secțiunea ”Ghidul autorilor” și care îndeplinesc următoarele criterii: calitatea
surselor citate, metodologia utilizata, aplicabilitatea cercetarii, calitatea versiunii trimise și nivelul
modificărilor necesare după peer review. Toate persoanele participante la concurs trebuie să ia la
cunoștință și să accepte condiţiile prezentului regulament. Luarea la cunoștință a prevederilor
prezentului regulament este strict îndatorirea participanților la concurs, anterior procesului de înscriere
în concurs, utilizând sursele autorizate de informare descrise la paragraful 2.2 din acest capitol.
2.2 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial de concurs.
Responsabilitatea informării asupra regulamentului oficial de concurs Sursele autorizate de informare
asupra regulamentului concursului sunt cele ale organizatorului, S.C. Research Publishing SRL.
Regulamentul oficial este disponibil, pe toată durata de desfășurare a concursului, în format electronic
pe site-ul revistei www.jsrpublishing.com. Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial
revine în totalitate participanţilor la concurs.
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3. Specificații pentru scrierea articolelor în vederea înscrierii acestora în concurs
3.1 Criterii de eligibilitate Un articol trebuie să respecte condițiile de editare publicate în sectiunea
”Informații pentru autori”/ Template_ro și Template_en si să țină cont de: calitatea surselor citate,
metodologia utilizata, aplicabilitatea cercetarii, calitatea articolului primit pentru peer review. Fiecare
articol trebuie să fie original. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau
indirecte ce pot apărea ca urmare a postării articolului cu drepturi de autor pe site-ul revistei
jsrpublishing.com.
3.2 Criterii de ineligibilitate
Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-şi o identitate falsă. Nu se
acceptă articolele care sunt copiate în totalitate sau parţial de pe alte site-uri ale revistelor academice.
4. Detalierea modului de participare la concurs
4.1 Procedura de înscriere
Participanţii la concurs trebuie să trimită articolele până în data de 23 mai 2016 pe
adresa jsrpublishing@gmail.com sau folosind formularul de trimitere disponibil pe site conform
criteriilor menţionate la punctul 3.1.
5. Descrierea premiilor concursului
Concursul ”Premierea articolelor românești” va oferi ca premii: 2 hard disk-uri externe de 750 GB în
valoare de 279 lei fiecare. Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în
bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice sau de orice altă
natură ale produselor/serviciilor. Valoarea totală a premiilor este de: 558 lei (TVA inclus).
6. Ridicarea premiilor
Persoanele vor putea ridica premiile de la Sediul firmei din Focșani în perioada 01 iunie 2016 – 30
iunie 2016 sau, în măsura în care este posibil, li se va înmâna premiul personal de Redactorii din Bordul
Editorial al Revistei. În cazul în care câştigătorii nu se prezintă pentru ridicarea premiului, sau renunţă
la premiu, acestea rămân în proprietatea SC Research Publishing SRL, urmând a fi utilizate în alte
scopuri. Ridicarea premiilor se va face pe baza prezentării unui act de identitate valid, în original, care
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să conţină şi fotografie (buletin, carte de identitate sau paşaport) şi de completarea în dublu exemplar
a unui proces verbal de predare primire a premiului.
SC Research Publishing nu îşi asumă sarcina de a expedia premiile câştigătorilor care nu pot să le ridice
de la sediu.
7. Acordarea premiilor concursului
7.1 Procedura de desemnare a câştigătorilor
În perioada 01.02.2016-23.05.2016, fiecare articol primit care întruneşte condiţiile prezentului
regulament va fi citit şi analizat de către 2 membri ai Bordului Editorial. În perioada 23.05.2 16 –
30.05.2016 se va lua o decizie cu privire la cei doi câștigători. Membrii Bordului Editorial al SC
Research Publishing vor desemna cele două articole câştigătoare, în funcţie de criteriile stabilite în
prezentul regulament, calitatea/relevanţa informaţiei, respectarea cerinţelor de la punctul 3.1. Oricare
dintre participanţi are dreptul să câştige doar unul dintre premiile puse în joc. Participanţii nu au dreptul
să solicite modificarea premiului.
7.2 Validarea câștigătorilor și transferul de proprietate
Câştigul se validează în baza actului de identitate în original. Transferul dreptului de proprietate are loc
în momentul semnării de către câştigătorul validat şi organizator a procesului-verbal de atribuire a
premiilor. Câştigătorii premiilor vor fi anunţaţi prin email sau telefonic în următoarele 48 de ore de la
desemnarea acestora. De asemenea, numele câştigătorilor şi articolele acestora vor fi publicate pe
website-ul www.jsrpublishing.com în următoarele 2 zile după desemnare. Organizatorul se obligă să
facă publice numele câştigătorilor precum şi a câştigurilor acordate.
8. Utilizarea datelor și imaginii câștigătorilor
Participanţii declaraţi câştigători la acest concurs îşi dau acordul necondiţionat ca numele să poată fi
făcut public şi postat pe site-ul www.jsrpublishing.com.
9. Responsabilităţi generale
Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de obligaţie privind purtarea unei corespondenţe de orice fel cu
participanţii. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe
cale amiabilă, sau în cazul în care această soluţie nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către
instanţele competente de la sediul organizatorului.
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10. Taxe
Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii
obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte
obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a
câştigătorilor.
11. Confidenţialitatea datelor
Participanţii la acest concurs îşi dau acordul necondiţionat, de a primi din partea organizatorului prin
email informaţii legate de evenimentele viitoare pe care acesta le va realiza. Acest acord poate fi revocat
oricând după primirea primului mesaj publicitar, prin trimiterea unui email la adresa: jsrpublishing @
gmail.com. Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor
la prezentul concurs şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al participanţilor, în
conformitate cu prevederile legii 677/21.11.2001.
12. Întreruperea/Anularea concursului
Concursul va putea fi întrerupt/anulat doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală şi
nemotivată a organizatorului.
13. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe Internet pe
site-ul www.jsrpublishing.com. Regulamentul oficial poate fi amendat pe perioada de desfășurare a
concursului doar cu paragrafe care clarifică aspectele deja existente în regulamentul oficial.

ORGANIZATOR
SC Research Publishing SRL
01.02.2016
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