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     COMITETUL SINDICAL AL SALARIAŢILOR UTM 

          2022 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168. 

 

 

REGULAMENTUL  

 privind organizarea și desfășurarea Concursului ,, Mândră că sunt Femeie,,   

                                                                
Aprobat la ședința 

Biroului Executiv al CS 

al salariaților UTM  

PV nr. 6 din 09.02.2022 

 

1. Dispoziţii generale 

 

1.1.  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului „Mândră că 

sunt Femeie” (în continuare Regulament) este elaborat în vederea prezentării 

modalităţii de organizare și  desfășurare, condiţiile de participare la concursul de 

creație proprie pentru angajatele Universității Tehnice a Moldovei (în continuarea 

UTM), membre de sindicat, precum şi decernarea  câștigătorilor;   

1.2.  Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și condițiile de 

participare a angajatelor UTM – membre de sindicat,  precum și condițiile de decernare 

a câștigătorilor;  

1.3.  Concursul ,,Mândră că sunt Femeie”  (în continuare „Concurs”), se va 

organiza anual de către  Comitetul Sindical al salariaţilor UTM cu prilejul Zilei 

Internaţionale a Femeii – 8 Martie; 

1.4.  Concursul se organizează în scopul competitivității, susţinerii, stimulării şi 

promovării ideilor creative ale angajatelor UTM, precum și a  identificării şi aprecierii 

autoarelor celor mai valoroase lucrări; 

1.5.  Activitatea privind organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor 

concursului se realizează de către CS al salariaților UTM; 

1.6.  Modul de organizare, desfăşurare şi condiţiile de participare la concurs, precum 

şi modalitatea de prezentare a lucrărilor, dar şi criteriile de apreciere a acestora sunt 

aduse la cunoştinţa participanţilor de către CS al salariaților UTM, prin intermediul 

prezentului Regulament; 

 

2. Perioada şi modul de desfăşurare 

 

2.1. Concursul se va desfăşura în perioada 15februarie - 04 martie inclusiv, care va 

include 3 etape:            
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            I. – 15.02 - 02.03. - confecționarea lucrărilor (conform categoriilor de 

concurs 1 și 2), 

       II. – 03.03. – 04.03 – pregătirea produselor de pateserie la alegere (categoria 

de concurs 3),  

       III.– 04.03. - prezentarea tuturor lucrărilor (până la orele 12.00), desemnarea 

câștigătorilor și înmânarea diplomelor de onoare și a premiilor.         

2.2.    Înscrierea la concurs se va efectua pe BS,  a căror membre   de sindicat sunt;  

2.3.   Manifestaţia de premiere va fi organizată şi petrecută  în dependență de situația 

pandemică din țară, la momentul petrecerii Concursului.  

 

3. Condițiile de participare 

 

3.1.  La concurs pot participa angajatele UTM, membre de sindicat, conform 

următoarelor categorii  de concurs/probe: 

-         Mărțișor – lucrare manual tematică; 

-         Sărut mâna, Mamă – lucrare care ar valorifica femeia și mama(desen, 

felicitare, piese create manualsau cu ajutorul tehnicilor, obiecte 

confecționate etc); 

-         Acasă la mama – pregătirea produselor de patiserie la alegere.  

3.2. Participarea la concurs este binevolă; 

3.3. În cadrul BS se formează echipe de 1-4 persoane; 

3.4. Fiecare echipă este obligată să participle la cele 3 categorii de concurs/probe;   

3.5. Participantele la concurs vor elabora lucrări proprii, folosind tehnici sau materiale 

după propria alegere, produse de patiserie după recete cunoscute sau proprii etc;    

3.6.  Pentru produsele de patiserie se solicită obligatoriu dovada pregătirii acestora 

(foto sau video tuturor etapelor de pregătire); 

3.7. Autorii lucrărilor sunt rugați să menţioneze pe partea verso a lucrării (dacă este 

posibil) următoarele informaţii: numele, prenumele, BS, nr. de contact. În caz contar, 

aceste informații pot fi înscrise pe o foaie de însoțire a lucrării; 

3.8. Termenul limită de înaintare a lucrărilor pentru concurs va fi stabilit în anunţul 

privind organizarea Concursului, transmise angajațelor UTM la poștele corporative, fie 

afişate în cadrul BS, pe pagina web al UTM și pe pagina de facebook al CS al 

salariaților UTM; 

3.9. Lucrările  transmise mai târziu de termenul limită prevăzut în anunț, nu vor fi 

admise la concurs;  

3.10. Lucrările prezentate la concurs se restituie participantelor, după sesiunea foto 

pentru publicația cu privire la desfășurarea concursului, desemnarea câștigătorilor și  

procedura de premiere;  
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3.11. Transmiterea lucrărilor pentru concurs presupune acceptarea  tuturor condiţiilor 

prezentului Regulament.  

 

4. Modul de evaluare a lucrărilor  

  

4.1.  Examinarea  tuturor lucrărilor prezentate la concurs se va efectua de către Comisia 

de evaluare a lucrărilor (în continuare Comisia), formată din angajații UTM, non 

membri ai CS al salariaţilor UTM, dar obligatoriu membrui de sindicat; 

4.2. Comisia va fi  creată prin Hotărârea Biroul Executiv al Comitetului Sindical al 

salariaţilor UTM; 

4.3. Verificarea primară a lucrărilor se realizează de către  Birourile Sindicale în 

vederea respectării cerinţelor participării la concurs; 

4.4. Comisia, ulterior, va evalua lucrările  prezentate conform criteriilor de evaluare, 

care vor include: tehnică, oformare, originalitatea și mesajul transmis; 

4.5.  Membrii Comisiei vor examina lucrările din Concurs  asigurând condiţiile de         

confidenţialitate; 

4.6. Stabilirea rezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare de la 1-10, în 

funcţie de punctajul obţinut, fiind realizat un clasament unic pentru lucrarile din fiecare 

categorie, ulterior adunându-se per echipă; 

4.7. Rezultatele Concursului vor fi stabilite în Procesul verbal al Comisiei. 

 

5. Desemnarea câștigătorilor și cuantumul premiilor 

 

5.1. Pentru susţinerea şi stimularea creativităţii și competitivității, câştigătorii 

Concursului, li  se vor înmâna premii (sub formă de cadouri)  și diplome de onoare, 

după următorul clasament:  

               Locul I - Premiul în valoare de 500 lei (sub formă de cadouri pentru toate 

participantele echipei BS) și diplome de onoare;  

               Locul II - Premiul în valoare de 400 lei (sub formă de cadouri pentru toate 

participantele echipei BS) și diplome de onoare;  

              Locul III - Premiul în valoare de 300 lei (sub formă de cadouri pentru toate 

participantele echipei BS) și diplome de onoare;  

5.2.  Pentru participantele care nu se regăsesc  în lista câştigătorilor  se vor acorda 

diplome de menţiune şi cadouri de încurajare;  

5.3. Premiile vor fi oferite din sursele financiare CS al salariaților UTM, cât și a BS. 

5.4. Organizatorii au dreptul să anunțe public numele şi prenumele 

participantului/participanților conform clasamentului de premiere, inclusiv pe paginile 

web al UTM, cât și pe pagina de facebook al Comitetului Sindical al salariaților UTM; 
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5.5.  Prin acceptarea premiilor, participanta/participantele consimt/e la utilizarea 

numelui şi prenumelui său, precum şi a pozei cu câștigătorul/câștigătorii în materialele  

diseminate de organizatori. 

 

6. Dispoziții finale 

 

6.1. Prezentul Regulament este aprobat de către Biroul Executiv al Comitetului 

Sindical al salariaţilor UTM şi revizuit periodic, la necesitate; 

6.2. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Biroul Executiv 

al Comitetului Sindical al salariaților UTM;  

6.3. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor de sindicat prin   

plasarea sa pe pagina web a UTM (subdiviziunea Comitetul sindical salariaţi - la 

compartimentul „Regulamente interne”) şi prin intermediul şedinţelor Birourilor 

Sindicale; 

 6.4. Regulamentul se modifică şi se completează în modul stabilit pentru aprobarea 

lui. 

 

 

 


