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Regulamentul  

Privind decernarea Premiului Senatului U.T.M. în domeniul  

creativităţii studenţilor  

 

Regulamentul este  

adoptat la şedinţa  

Senatului U.T.M.  

din  28.02.2006 
                                                                                                                

1. Dispoziţii generale 

 
1.1 Premiul se acordă pentru rezultate meritorii obţinute în domeniul 

„Creativităţii Tehnice”, „Creativităţii în Arhitectură şi Design”, 

„Creativităţii Design vestimentar”, „Creativităţii Design şi tehnologii 
poligrafice”, „Creativităţii antreprenoriale” pe parcursul unui an 
universitar; 

1.2 Candidaturile pentru decernarea premiului se înaintează de catedre (cel mult 
o candidatură), secretarului Consiliului facultăţii; 

1.3 Consiliul facultăţii desemnează o Comisie de Experţi ce v-a aprecia lucrările 
prezentate la concurs şi v-a prezenta Consiliului facultăţii repartizarea în 
ordine descrescândă a locurilor ocupate de către candidaţi; 

1.4 Preşedinţii Consiliilor facultăţilor v-or prezenta documentele necesare în 
mape aparte Comisiei permanente de decernare a premiilor Senatului 
(secretarului Comisiei) până la 25 decembrie a anului curent, numai pentru o 
singură candidatură din domeniile creativităţilor nominalizate; 

1.5 Comisia permanentă de decernare a premiilor Senatului examinează 
documentele prezentate şi pregăteşte proiectul Hotărârii Senatului. 

 
2. Criterii de selectare (apreciere) a competitorilor 

 

2.1  „Creativitatea Tehnică”: 

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI 

S E N A T U L 



2.1.1 Numărul de brevete de invenţie sau cereri pentru brevete de invenţii aflate în 
stadiu de examinare; 

2.1.2 Participarea la expoziţii şi saloane naţionale şi internaţionale; 
2.1.3 Media anuală pentru anul concursului; 
2.1.4 Publicaţii ştiinţifice. 

 
2.2   „Creativitatea în Arhitectură şi Design”: 
2.2.1 Corespondenţa dintre proiect şi tema propusă; 
2.2.2 Originalitatea ideii, dimensiunea conceptuală şi compoziţională, noutatea; 
2.2.3 Realizarea arhitectural-grafică a proiectului, corespunderea conceptului 

arhitectural tehnicii alese, combinarea şi calitatea gamei coloristice, 
relevarea materialelor şi ambianţei, calitatea anturajului; 

2.2.4 Corespunderea tehnică a planurilor, proiecţiilor, imaginilor şi datelor 
tehnico-economice, schemelor altor date, calitatea rezolvării constructive; 

2.2.5 Corespunderea machetei prezentate cerinţelor indicate (scara, suportul dur al 
planşei), calitatea elaborării detaliilor machetei, rezolvarea facturii şi 
culorilor, folosirea materialelor; 

2.2.6 Participarea la expoziţii şi saloane naţionale şi internaţionale; 
2.2.7 Media anuală pentru anul concursului; 
2.2.8 Publicaţii ştiinţifice. 

 
2.3 „Creativitatea Design vestimentar”, „Creativitatea  Design şi tehnologii     

poligrafice”. 
         Prezentarea inovaţiilor: vestimentaţie,  accesorii, proiecte de colecţii   

vestimentare, proiecte şi realizări în domeniul designului poligrafic trebuie 
să corespundă următoarelor cerinţe: 

2.3.1 Să valorifice concepţii ideatice  şi particularităţi originale de abordare a 
formei şi tratare avansată a acestei; 

2.3.2 Să fie îndeplinite la un înalt nivel artistic şi tehnologic; 
2.3.3 Să îmbine în sine repere teoretice de limbaj pronunţat definite; 
2.3.4 Să fie însoţite de argumentare scrisă (6-10 pagini culese la calculator) în 

care să fie elucidată tema lucrării, importanţa acesteia, sursele de inspiraţie, 
căile de realizare conceptuală, stilistica,  plastica. 

 
2.4 „Creativitatea antreprenorială”. 
2.4.1 Originalitatea ideii; 
2.4.2 Publicaţii şi participarea la conferinţe; 
2.4.3 Calitatea planului de afaceri; 
2.4.4 Implementarea practică; 
2.4.5 Eficienţa economico-socială. 

 
3. Valoarea premiilor 

 



3.1 Facultăţilor se acordă câte un premiu de 1000 de lei pentru fiecare domeniu 
de creativitate; 

3.2 Înmânarea premiilor şi diplomelor Laureat al anului în domeniul 
creativităţilor nominalizate se va face la şedinţa Senatului din februarie. 

 
Remarcă: 

 
1. Desfăşurarea concursului la facultăţi se va face în primul semestru al anului de 

studii; 
2. Catedra va prezenta o caracteristică succintă a competitorului în conformitate 

cu criteriile expuse şi alte momente semnificative pentru esenţa premiului 
solicitat; 

3. În cadrul unor activităţi colective comisiei i se va prezenta un document semnat 
de toţi autorii cu specificarea aportului fiecăruia; 

4. Participanţii la concurs în domeniului Arhitecturii şi Designului trebuie să fie 
de regulă studenţi al anului III universitar; Pentru a se putea organiza concursul 
este necesară înscrierea a minim 10 (zece) participanţi 

 
 

                         Preşedinte al Senatului U.T.M. , 
acad. A.Ş.R.M. ,prof. univ. I.Bostan 

 
 

 Secretarul ştiinţific al Senatului  
 conf. univ. dr. I. Drobenco 

 
 

                                                                                   


