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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul privind Olimpiada Tehnică Republicană (în continuare Olimpiada) stabilește 

obiectivele de organizare a acesteia, structurile responsabile de organizare/coordonare, 

disciplinele de concurs, evaluarea, premierea și stimularea competitorilor. 

2. Olimpiada se organizează anual de către Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră 

(în continuare CEGHID), sub egida administrației UTM, reprezentată de rectorului 

Universității, și în colaborare cu departamentele de profil. 

3. Olimpiada are drept scop realizarea următoarelor obiective: 

a) selectarea, la nivel de performanță, a potențialului intelectual al instituțiilor de învățământ 

preuniversitar din republică, cu acordarea ulterioară a unor facilități la concursul de 

admitere la UTM; 

b) stimularea interesului elevilor față de disciplinele de profil ale UTM şi diverse domenii 

ale cunoașterii; 

c) dezvoltarea abilităților de mobilizare a voinței şi a spiritului competitiv al elevilor; 

d) favorizarea schimbului de opinii/experienţă, cu referinţă la disciplinele de studiu; 

e) formarea unui cadru favorabil de comunicare între elevii originari din diferite localități; 

f) încurajarea cadrelor didactice de a se implica în activitățile de lucru cu elevii capabili de 

performanțe înalte. 

4. Olimpiada se desfășoară în conformitate cu programul anual privind activitățile de promovare 

a programelor de studii din cadrul UTM. 

5. În perioadele în care se instituie stare de urgență, de asediu sau de război, Olimpiada poate fi 

organizată în format virtual. CEGHID, de comun acord cu coorganizatorii, decid asupra 

oportunității și metodologiei/instrucțiunilor de organizare a Olimpiadei, în funcție de situația 

concretă. 

6. Finanțarea Olimpiadei se efectuează de către Universitatea Tehnică a Moldovei. 

7. Fiecare persoană implicată în organizarea și desfășurarea Olimpiadei semnează și respectă, 

necondiționat, un angajament, conform modelului din Anexa 1. 
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II. STRUCTURILE DE ORGANIZARE/COORDONARE 

8. Organizatorul Olimpiadei, CEGHID, are următoarele atribuții: 

a) aprobă anual programul activităților de promovare a programelor de studii din cadrul 

UTM și de atragere a elevilor performeri din învățământul general și învățământul 

profesional tehnic; 

b) coordonează organizarea și desfășurarea Olimpiadei cu alte structuri din cadrul și din 

afara Universității; 

c) monitorizează aplicarea prevederilor actelor normative cu referire la organizarea și 

desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare; 

d) aduce la cunoștința elevilor locul și modul de desfășurare a Olimpiadei; 

e) propune conducerii UTM componența Comisiei de evaluare; 

f) asigură semnarea, de către fiecare evaluator a probelor de concurs, a Angajamentului de 

responsabilitate pentru verificarea obiectivă a probelor de concurs, securitatea materialelor 

de concurs și respectarea regimului conflictelor de interese; 

g) gestionează resursele financiare prevăzute pentru desfășurarea Olimpiadei; 

h) prezintă, în ziua organizării Olimpiadei, subiectele de concurs și baremele de evaluare 

pentru fiecare probă; 

i) asigură corectitudinea desfășurării Olimpiadei și evaluării probelor de concurs; 

j) asigură evaluarea probelor de concurs în termen de 24 ore de la finalizarea timpului alocat 

desfășurării acestora; 

k) soluționează sesizările cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei; 

l) asigură afișarea rezultatelor pentru fiecare probă; 

m) sistematizează rezultatele finale ale Olimpiadei; 

n) prezintă rectorului UTM rezultatele Olimpiadei; 

o) publică pe pagina web a UTM programul Olimpiadei, lista premianților; 

p) înaintează propuneri către Administrația UTM, în persoana domnului rector, cu privire la 

acordarea premiilor și stimularea atât a premianților Olimpiadei, cât şi a 

angajaților/cadrelor didactice implicate; 

q) asigură elaborarea proceselor-verbale (conform modelelor elaborate de instituție) pentru 

toate ședințele și deciziile Comisiei de evaluare și le prezintă ulterior Administrației UTM. 

9. Pentru coordonarea Olimpiadei Tehnice Republicane, CEGHID propune rectorului UTM spre 

aprobare componența Comisiei constituită din angajați/cadre didactice UTM, cu funcții de 

evaluare și examinare, din cadrul instituției. 
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10. Componenţa Comisiei: preşedinte (șef CEGHID); vicepreşedinte (șef-adjunct CEGHID); câte 

doi membri per disciplină (cadre didactice de la departamentele de profil, UTM); secretar 

(specialist principal CEGHID). 

11. Atribuțiile membrilor Comisiei: elaborează reperele tematice ale Olimpiadei pentru fiecare 

probă; elaborează criteriile/baremele de evaluare; verifică/evaluează lucrările participanților. 

 

III. ORGANIZAREA OLIMPIADEI 

12. În fiecare sală în care se desfășoară probele de concurs sunt repartizați cel puțin câte doi 

asistenți. 

13. Se interzice aflarea persoanelor străine în incinta în care se desfășoară Olimpiada. 

14. Prin participarea la Olimpiadă fiecare participant își dă acordul că informațiile despre 

participarea sa la Olimpiadă și rezultatele obținute pot fi utilizate de instituția organizatoare, 

inclusiv pentru a fi făcute publice prin diverse modalități, în corespundere cu Legea nr. 

133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

15. Imaginile preluate în timpul desfășurării Olimpiadei pot fi utilizate de instituția organizatoare, 

inclusiv pentru a fi făcute publice prin diverse modalități. 

16. Participanţii la Olimpiada Tehnică Republicană vor avea asupra lor carnetul de elev (cu 

fotografie, ștampilat pentru anul şcolar în curs) sau buletinul de identitate – pentru verificarea 

identităţii concurenţilor. 

 

IV. PROBELE DE CONCURS ȘI EVALUAREA ACESTORA 

17. Olimpiada se organizează la următoarele discipline: 

a) matematică; 

b) informatică; 

c) fizică; 

d) chimie; 

e) desen artistic; 

f) alte discipline de profil. 

18. Subiectele pentru probele de concurs sunt elaborate ținând cont de obiectivele şi competențele 

realizate, inclusiv prin conținuturi tematice unificate, indiferent de tipul instituției de 

învățământ (liceu/centru de excelență) din care provin competitorii. 



 

Regulament 

privind organizarea și desfăşurarea 

Olimpiadei Tehnice Republicane la Universitatea 

Tehnică a Moldovei 

Cod: REG-0-ODOTR 

Ediţia 1 

Revizia 0 

 

5 

 

19. Subiectele pentru probele de concurs respectă domeniile din curricula şcolară, având același 

conținut pentru elevii școlilor cu predare în limba română și ai şcolilor cu predare în limba 

rusă. 

20. Subiectele pentru probele de concurs vor fi elaborate de grupul de lucru coordonat de şeful 

departamentului de profil. 

21. Tipul și structura probelor de concurs se stabilesc de către CEGHID, în coordonare cu 

Administrația UTM, reprezentată de rector. 

22. La elaborarea probelor de concurs se respectă următoarele criterii: 

✓ corespunderea cu prevederile curriculare, raportate la exigențele acestora, atât din punct 

de vedere al volumului de obiective, cât și al gradului de complexitate; 

✓ excluderea răspunsului dual şi al aprecierii subiective; 

✓ corespunderea volumului de aptitudini solicitat și a timpului rezervat pentru concurs; 

✓ caracterul formativ şi creativ al probelor. 

23. Evaluarea probelor de concurs are loc în strictă conformitate cu prevederile baremului de 

corectare și criteriile de apreciere. 

24. Profesorul care are printre participanți elevi pe care i-a pregătit la disciplina de concurs, 

persoane înrudite (copil, rude de gradul I/II) nu poate fi evaluator la proba la care aceștia 

participă. 

25. Decodificarea probelor de concurs se efectuează doar după completarea borderoului cu 

punctajele acumulate de participanți și semnarea acestuia de către membrii comisiei. 

26. Probele de concurs pentru fiecare etapă se păstrează timp de jumătate de an în instituția 

organizatoare. 

27. Punctajul final constituie suma punctajelor obținute la fiecare subiect. 

28. Timpul alocat pentru realizarea probelor este de 3 ore astronomice pentru fiecare probă. 

 

V. PREMIEREA PARTICIPANŢILOR 

29. Ierarhia concurenților, în vederea premierii, se stabilește în ordinea descrescătoare a 

punctajelor finale obținute. 

30. Comisia are dreptul să decidă numărul de locuri premiante și baremul de notare. 

31. În cazul acumulării unui punctaj egal de către doi sau mai mulți participanți, Comisia decide 

asupra modalității de acordare a premiilor. 
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32. În funcție de punctajele acumulate, Comisia poate decide asupra neacordării unui sau mai 

multor premii și/sau repartizarea premiilor în limitele fondului total de premiere pe disciplinele 

de concurs. 

33. Deținătorii premiului de gradul I obținut la Olimpiada Tehnică Republicană (posesorii diplomei 

de Bacalaureat sau diplomei de studii profesionale) organizată de Universitatea Tehnică a 

Moldovei din anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare 

profesională corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în cadrul UTM, în afara 

concursului. 

34. Premiile, mențiunile şi certificatele de participare constau în diplome, eliberate în baza 

ordinului rectorului UTM. 

35. Premiile speciale pot fi acordate sub formă de materiale promoționale ale UTM (tricouri, 

obiecte de birotică şi papetărie, excursii etc. şi sunt însoțite de diplome). 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

36. Prezentul Regulament poate fi completat sau modificat prin hotărârea Senatului Universitar. 

37. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Senatul universitar. 
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Anexa 1 

Angajament 

Fiind implicat în organizarea și desfășurarea Olimpiadei Tehnice Republicane la disciplina 

_________________________________, în calitate de ____________________________, în 

scopul confirmării obligației privind respectarea prevederilor Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea Olimpiadei Tehnice Republicane, îmi asum  următorul angajament: 

1. Să întreprind, prin coordonare, toate măsurile de precauție necesare pentru asigurarea 

securității materialelor de concurs la care am acces. 

2. Să asigur integritatea și confidențialitatea materialelor de concurs din momentul primirii 

și până la predarea lor. 

3. Să nu divulg și să nu permit divulgarea conținutului materialelor de concurs. 

4. Să nu copiez, fotocopiez materialele de concurs sau unele părți ale acestora, să nu preiau, 

sub orice formă, informația din materialele de concurs. 

5. Să sesizez orice tentativă de abatere de la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

Olimpiadei Tehnice Republicane. 

6. Să respect regimul conflictului de interese și a influențelor necorespunzătoare. 

7. Să nu admit și să denunț tentativele de implicare în actele de corupție, inclusiv să raportez 

cazurile de colectare a fondurilor materiale sau bănești de către orice persoană 

fizică/juridică, în legătură cu desfășurarea Olimpiadei Tehnice Republicane. 

În cazul în care voi încălca acest Angajament, sunt gata să port răspundere în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

 
Semnătura    Data     

 

Numele, Prenumele     

 

Funcția la locul de muncă     

 

Instituția     
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Anexa 2 

 

DECLARAȚIE 

Fiind implicat în elaborarea probelor de concurs la Olimpiada Tehnică Republicană la 

disciplina ___________________________________, ediția 20    , declar pe propria 

răspundere că nu am elevi/copii sau alte rude de gradul I/II competitori la disciplina la care 

elaborez probe de concurs. 

În cazul în care se constată că cele declarate de mine în această declarație sunt falsuri, sunt gata 

să port răspundere în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

Semnătura    Data     

 

Numele, Prenumele     

 

Funcția la locul de muncă     

 

Instituția     
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Anexa 3 

ACORD 

pentru utilizarea și procesarea imaginilor foto, înregistrărilor audio și video 

în cadrul activităților de organizare a Olimpiadei Tehnice Republicane 

Universitatea Tehnică a Moldovei vă este recunoscătoare dacă veți completa acest formular 

pentru a ne acorda permisiunea de a vă face fotografii/înregistrări audio/video, pe care să le 

utilizăm ulterior în scopuri publicitare, în format letric și online, în principal pe următoarele 

pagini web: https://utm.md/; https://www.facebook.com/ etc. 

 

Subsemnatul(a),    __________________________________________, 

(Numele, Prenumele, Patronimicul) 

elev(ă) în clasa a_______,     ______________________________, 

(denumirea instituției, localitatea) 

raionul/municipiul     , participant în cadrul probei de   

 ________________________________________________________________________ 

a Olimpiadei Tehnice Republicane, ediția 20     , din data de                        20     , prin prezenta 

declar că: 

1. Sunt de accord cu înregistrarea imaginilor/pozelor reprezentând persoana mea şi expunerea 

acestor imagini în scopul promovării imaginii UTM. 

2. Nu am şi nu voi avea nicio pretenţie faţă de aceste difuzări/apariţii, aşa cum sunt stipulate 

acestea în pct. 1. 

 

Data ______________ 20___ 

 

 

Pentru conformitate, semnez  ________________________________ 

https://utm.md/
https://www.facebook.com/

