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RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L. (denumit în cele ce urmează RTR) cu sediul în 

Bucuresti, str. Preciziei nr. 3G, Sector 6, Renault Bucharest Connected, J40/4670/2019, CUI: RO18765472, 

organizează Concursul Studențesc denumit TWIZY CONTEST „vehicul urban și conectat al viitorului bazat 

pe platforma Twizy“, ca parte a proiectului POM (Platform Open Mind). Această competiție este adresată 

studenților din Universităţile participante cu profil tehnic din România. 

 

 
 

1 | Obiectivul concursului 

 

Această competiție își propune să realizeze un proiect de colaborare inovator între echipe de 1 - 5 studenți din 

domeniul ingineriei, care trebuie să studieze şi să dezvolte un concept de produse și/sau servicii de mobilitate 

şi conectivitate pe baza platformei electrice Twizy, răspunzând astfel unei probleme de mobilitate urbană. 

Fiecare grup va fi îndrumat de specialiști de la RTR. 

Concursul va avea loc în perioada 2 noiembrie 2020 - 2 decembrie 2020, iar prezentarea proiectelor va avea 

loc online de către studenți în data de 2 decembrie 2020. 

Ceremonia de premiere va avea loc online pe 2 decembrie 2020. 

 

2 | Prezentarea proiectului platformei POM și provocările acesteia 

 

Proiectul răspunde provocărilor pieței de a avea o platformă de mașini electrice care să opereze în domeniul 

mobilității urbane. Clienții pot fi companii care doresc să dezvolte produse și servicii utilizând  o platformă 

de producție validată (Companii care transforma vehicule, Start-Up, Comunități...).  

 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 
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Pe durata proiectului, se recomandă utilizarea metodelor AGILE si FAST prin discuții regulate cu 

îndrumătorii. 

O echipă de îndrumători este disponibilă pentru a sprijini echipele. 

O specificație care include datele tehnice Twizy va fi pusă la dispoziția echipelor la începerea concursului (2 

noiembrie 2020). 

Această specificaţie este supusă clauzelor de Proprietate Intelectuală care vă vor fi prezentate pentru semnare. 

 

Pentru fiecare temă a concursului, sunt propuse studenților variante de lucru cu titlu informativ. 

 

3 | Principalele teme ale concursului 

 

# Tematica 1 : Identificarea Problemelor urbane si extraurbane 

Aglomerările urbane se confruntă cu probleme de trafic intens, dificultăți de livrare, zgomot, poluare, în cadrul 

unui context de reglementare din ce în ce mai strict. 

În plus, oferta de servicii partajate în jurul mobilității este în creștere, atât pentru utilizarea privată, cât și pentru 

cea profesională. 

 

Variante de lucru: 

• Identificarea unei probleme 

• Analiza problemei 

• Analiza contextului reglementar 

• Elemente de Benchmark a soluțiilor de servicii inovatoare existente 

• Identificarea oportunităților de servicii si produse 

 

# Tematica 2 : Selecția conceptului si analiza clientului  

 

Variante de lucru: 

• Identificarea oportunităților de servicii si produse 

• Analiza comparativă a oportunităților de concepte și selectarea unui concept 

• Poziționarea ofertei de produse / servicii 

• Analiza funcțională a nevoii 

• Portretul clientului țintă 

• Natura serviciilor conexe preconizate 
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• Analiza economică (poziționarea prețurilor și oportunități de afaceri) 

 

# Tematica 3 : Studiul tehnic al conceptului 

 

Variante de lucru : 

• Analiza datelor tehnice și a constrângerilor Caietului de Sarcini (CDC) Renault  

• Concepția CAD (Catia) a produsului pe baza elementelor CDC transmise 

• Studiul sistemelor de conectivitate, dacă este necesar 

• Caracteristicile tehnice esențiale ale conceptului și serviciului 

• Luarea în considerare a constrângerilor platformei 

• Elemente de fezabilitate industrială 

• Evaluarea costului 

• Realizarea unei machete demonstrative (imprimare 3D la scara de aproximativ 1/10) 

 

4 |Premii 

Primele trei echipe vor fi recompensate după cum urmează: 

 Premiul 1 : Vizita la Centrul Tehnic Titu, masina Zoe un weekend/echipa si participarea la un curs 

de Defensive Driving & un test 4x4 ; 

 Premiul 2 : Vizita la Centrul Tehnic Titu, masina Zoe un weekend/echipa; 

 Premiul 3 : Vizita la Centrul Tehnic Titu. 

 

Acordarea premiilor se va stabili ulterior in functie de mai multi factori: conditii meteo, posesia unui permis 

de conducere valid de minim un an, evolutia starii de urgenta etc. 

Castigatorul etapei nationale va participa la faza internationala a concursului, ce se va desfasura online pe 9 

decembrie 2020 alaturi de alte echipe din Franta, Spania, Turcia, Rusia, Columbia si Corea. Premiile pentru 

aceasta etapa sunt urmatoarele:  

 

 Premiul 1 : 10.000 euro si interviu cu VP Renault; 

 Premiul 2 : 3000 euro; 

 Premiul 3 : 2000 euro. 

 

De la caz la caz, pentru toate echipele, oferim următoarele posibilități:  

- Continuarea acestui proiect în cadrul structurii Incubator (Creative Lab) Renault Technologie Roumanie 

în funcție de oportunități; 

- Accesarea cu prioritate a oferteler de stagii Renault in viitor; 

- Oportunitatea dezvoltării unei cariere în Grup Renault România in viitor. 

 

 

5 | Agenda 

 

• 02 noiembrie 2020 : Kick-off-ul (începutul) concursului Twizy Contest in mediu online catre 

universitatile cu profil tehnic din Romania; 

• De la 02 noiembrie până la 20 noiembrie 2020 : inscrierea echipelor in concurs; 

• 30 noiembrie 2020 – până la miezul noptii : Termen limită pentru încărcarea livrabilelor pe platforma 

concursului; 
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• 2 decembrie 2020  Evaluarea proiectelor de către Juriu. Toate echipele vor fi invitate să participe în 

fața unui juriu Renault Technologie Roumanie,  in online, timp de 10 minute (7  minute prezentare 

și 3 minute de întrebări și răspunsuri) pentru a-și promova proiectul; 

• 2 decembrie 2020 : Ceremonia de decernare a premiilor. 

 

 

6 | Livrabilele așteptate pentru etapa nationala 

 

Fiecare echipă candidată va trebui să furnizeze : 

 

• Un document PowerPoint sumar de maximum 15 diapozitive pentru pitch-ul de prezentare; 

• Un document Word (maxim 30 de pagini), care include elementele tehnico-economice ale 

proiectului; 

• (Opțional) Una sau mai multe anexe tehnice (PDF -Word); 

• (Opțional) Un videoclip de comunicare de maxim 2-3 minute; 

• (Opțional) Un demonstrator digital al conceptului (CATIA); 

• (Opțional) O macheta 3D, la scară redusă (1/10) a conceptului (posibilitatea de a realiza acest lucru 

la RTR cu asistență tehnică din partea îndrumătorului). 

 

 

7 |Procedură de urmat pentru a aplica 

 

- Trimiterea detaliilor echipei pe e-mail la adresa florin-ciprian.marinescu@renault.com. 

 

 

8 |  Criterii de evaluare a proiectelor pentru etapa nationala si internationala 

 

Fiecare aplicație va fi evaluată în conformitate cu următoarele criterii:  

 

• Prezentarea problemei 
 

• Prezentarea mediului economic 
 

• Prezentarea clientului tinta 
 

• Prezentarea de teste si interviuri cu clienti, testarea atractivitatii proietului 
 

• Identificarea punctelor blocante si a dificultatilor precum si moduri de reolvare a acestora 
 

• Prezentarea unui model digital 3D si/sau aplicatie precum si un 2D 
 

• Prezentarea listei de materiale, a planificarii etapelor proiectului si a riscurilor ce pot aparea in 
proiect 
 

• Calitate prezentare, suport vizual al proiectului și Video. 
 

9 | Formarea echipelor 

 

1 - 5 studenți într-o echipă. 

 

 

 

mailto:florin-ciprian.marinescu@renault.com
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10 | Componența juriului și selectarea proiectelor 

 

Juriul va fi compus cel puțin din următorii reprezentanți Renault: 

• Manager Inovare RTR 

• Responsabilul Creative Lab 

• Specialisti Renault 

 

Juriul va stabili regulile de funcționare precum și modalitățile de deliberare. Decizia juriului este suverană și 

definitivă. 

 

Selectarea câştigătorilor: 

 

• Examinarea de către membrii juriului a dosarelor cu rezultatele primite, in perioada 20-25 

noiembrie. 

• Efectuarea de către candidați a unei prezentări de 10 minute în fata membrilor juriului, online, la 

data de 2 decembrie 2020; Lipsa echipei la întâlnirea programată pentru prezentare în fața juriului este 

eliminatorie. 

• Consemnarea de către comisia de jurizare într-un proces-verbal a procedurii de validare a câştigătorilor 

precum şi a premiilor acordate. 

 

11 | Contact / Solicitare de informații 

 

• Orice cerere de informare făcută de candidații studenți cu privire la termenii și condițiile concursului 

Twizy Contest trebuie să facă obiectul unui mesaj trimis către organizatori florin-

ciprian.marinescu@renault.com cu următorul conținut ca subiect: «Cere informatii |Twizy 

Contest». 

Orice solicitare tehnică referitoare la așteptările Organizatorilor va fi formulată sub forma unei 

întrebări adresate în cadrul grupului de proiect constituit pentru fiecare echipă de studenți candidați în 

cadrul platformei numerice colaborative - http://www.concurs.segula.ro sau pe e-mail florin-

ciprian.marinescu@renault.com 

• Îndrumătorii Renault vor fi disponibili pentru fiecare grup de proiect colaborativ pentru a răspunde 

întrebărilor din partea candidaților. 

 

12 | Proprietatea intelectuală şi Confidentialitatea 

 

Un angajament de respectare a proprietății intelectuale și a confidențialității va fi semnat. Semnătura vă 

angajează în conformitate cu termenii specifici. Datele referitoare la TWIZY sunt proprietatea Renault s.a.s. 

și nu pot fi utilizate în niciun caz în afara contextului și perioadei de concurs TWIZY CONTEST fără acordul 

Renault s.a.s. 

Membrii juriului vor fi singurii care vor avea acces la întregul dosar de candidatură și se angajează să ia toate 

măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea. 

 

 

13 | NOTIFICARE DE CONFIDENTIALITATE 

 

13.1. Tuturor participanților la acest concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile protecţiei datelor personale la momentul prelucrării acestora. 

mailto:florin-ciprian.marinescu@renault.com
mailto:florin-ciprian.marinescu@renault.com
http://www.concurs.segula.ro/
mailto:florin-ciprian.marinescu@renault.com
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6 

 

 

Organizatorii sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanṭilor la acest 

concurs, menṭionate mai jos. 

 

Scopul pentru care este organizat concursul şi pentru care organizatorii prelucrează datele personale ale 

participanṭilor în cadrul concursului este de a promova brandul Renault ca angajator (employer branding) 

si de a sustine  programele de invatamant universitar. 

 

Pentru înscriere, pentru participare la concurs, pentru buna desfăṣurare a lui, pentru jurizare, pentru premiere 

ṣi atribuirea premiilor, vom prelucra următoarele dvs. date personale: nume ṣi prenume participant, adresă 

de e-mail personală, studii, serie/număr carte de identitate. 

  

Temeiul legal al prelucrării este cel contractual. 

 

Datele personale menṭionate mai sus vor fi procesate/accesibile de către  organizatori. 

Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, 

utilizare în scopul menṭionat, stocare, ṣtergere. 

 

În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile 

pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter 

personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale.  

Pentru scopul sus menṭionat, datele personale prelucrate vor fi stocate o perioadă de 5 ani de la finalizarea 

proiectului. 

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare 

dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un 

email la florin-ciprian.marinescu@renault.com. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) 

de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific 

sau complexitatea solicitării.  

 

Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind 

protecția datelor:  

 

● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. 

Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul 

nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.  

● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă: - 

contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm 

exactitatea,  

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter 

personal,  

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea 

sau apărarea unui drept, sau  

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale 

dvs.  

 

● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm 

în scopul susmenṭionat.  

 

● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:  

-datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt 

prelucrate în alt mod;  

mailto:florin-ciprian.marinescu@renault.com
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- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă 

executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;  

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,  

  

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: 

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;  

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;  

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.  

 

● Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi 

prelucrării, însă, nu vă veṭi putea înscrie/nu veṭi putea participa/nu veṭi putea fi identificat, în vederea 

jurizării/premierii/atribuirii premiului. 

 

● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind 

confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în 

care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.  

 

Gestionarea și securitatea datelor  

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative 

rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea 

informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic 

și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, 

precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului 

autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligaṭia păstrării 

confidenṭialităṭii lor.  

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în 

vigoare privind notificarea încălcării datelor.    

 

 

13.2 Prelucrarea imaginii ṣi vocii participanṭilor 

 

În condiṭiile şi scopul menṭionate în prezentul articol (Art. 13 - Notificare de confidenṭialitate), date personale 

ale participanţilor la acest concurs, precum numele/prenumele, vocea ṣi imaginea lor, pot fi publicate de 

către organizator, cu titlu gratuit, pe intranet, în materialele publicitare ale companiei (reviste, pliante, afișe, 

foto, panouri de afișaj, Dacia TV, site-uri oficiale ale organizatorului), pe baza acordului expres al persoanei 

vizate.  

Aceste date personale prelucrate vor fi stocate o perioadă de 2-5 ani.  

 

Acestea vor fi accesibile ṣi din exterior, prin intermediul canalelor ce constituie mijloace de comunicare cu 

acces public nelimitat . 

 

Prelucrarea acestor date personale se va face numai în baza consimṭământului expres, voluntar ṣi liber 

exprimat al participantului, într-un document distinct. 

 

Întrucât prelucrarea acestor date se face în baza consimṭământului, în plus faṭă de drepturile dvs. legate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal menṭionate mai sus, aveṭi ṣi dreptul de a vă retrage oricând 

consimṭământul, 

 

● Dreptul de a-şi retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un 

email la  florin-ciprian.marinescu@renault.com  

 

 

mailto:florin-ciprian.marinescu@renault.com
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15 | Amânarea competiției 

 

Organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe, a schimba sau amâna acest concurs, de a schimba termenul 

limită de depunere a dosarelor după informare prin toate mijloacele adecvate, dacă circumstanțele o cer. 

Răspunderea lor nu poate fi angajată prin aceasta. În caz de forță majoră, organizatorii își rezervă dreptul de 

a opri prezentul concurs în orice moment și fără nicio posibilitate de prejudiciere. 

 

16 | Acceptarea regulilor 

 

Participarea la concurs presupune acceptarea deplină a clauzelor prezentelor reguli.  

Organizatorii se vor pronunța asupra oricăror dificultăți care ar putea apărea în urma interpretării și / sau 

aplicării acestor reguli și asupra eventualelor litigii care ar putea apărea în ceea ce privește condițiile de 

organizare a concursului, comportamentul acestuia, rezultatele acestuia. 

 

17 | Legislaţie. Soluţionarea litigiilor 

 

Orice dispute legate de derularea prezentului concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În situaţia în care 

acest lucru nu este posibil, conflictul va fi soluţionat de instanţele de judecată române competente. 

 

 

Acest regulament de concurs va fi adus la cunoştinţa participanţilor începând cu data de 2 noiembrie 2020.  

 

 

 

RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.                                                

Christophe DRIDI,                                                                                                    

Administrator Unic                                                                                                             

 

 

 

 

Alexander SIMIONESCU 

General Manager 
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