Aprobat:
Decizia nr.2 din 04/03/2020 a Consiliului de Administrare a AIIRM

REGULAMENT cu privire la organizarea concursului
,,Dezvoltăm inginerește – abordăm ecologic ”
I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Concurs

studențesc

„Dezvoltăm

inginerește–abordăm

ecologic”

organizat

de

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Asociația Inginerilor de Instalații din
Republica Moldova (AIIRM) în parteneriat cu Orange Systems.
2. Concursul „ Dezvoltăm inginereşte – abordăm ecologic” se organizează în scopul,
dezvoltării profesionale a studenților prin acumularea abilităților de comunicare și
transferul informațiilor în domeniul ingineresc şi protecţiei mediului ambiant.
3. Activitatea privind organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului se
realizează de către organizatori, având la bază principiul transparenței și cel al
nediscriminării.
4. Verificarea dosarelor se realizează de către reprezentanții UTM, AIIRM și Orange Systems
5. Juriul, creat din UTM, AIIRM și Orange Systems , va desemna câștigătorii concursului.
6. Câștigătorii vor fi nominalizați cu diplome sau premii.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

1.

La concurs pot participa studenţi sau grupuri de studenți (1-4 persoane), din unităţile de
învățământ superior ciclul I (studii superioare de licență) sau mediu tehnic de specialitate,
care sunt acreditate conform legislației din Republica Moldova.

2. Doritorii de a participa la concurs vor completa formularul de participare conform Anexei
1.
3. Termenul limită de înaintare a dosarelor se indică în anunțul privind organizarea
concursului aprobat prin hotărârea comună a UTM, AIIRM şi compania Orange Systems și

a prezentului regulament. Lansarea concursului 05/03/2020, termenul limită de depunere a
dosarelor 05/05/2020.
4.

Formularele participanților aplicate mai târziu de termenul limită de depunere nu vor fi
admise la concurs.

5. Dosarele se vor prezenta electronic pe email și nu se vor restitui participanților.
6. Ideea de proiect prezentată la concurs aparţine autorului sau grupului de autori care au inițiat
propunerea.
7. Înaintarea formularului de participare (Anexa 1) la concurs presupune acceptarea condițiilor
prezentului Regulament.

III. MODUL DE EVALUARE A PROIECTELOR

1. Membrii juriului vor examina lucrările în intervalul de timp 05/05/2020 – 10/05/2020 şi le
vor evalua conform formularului de evaluare (anexa nr. 2 a prezentului Regulament),
asigurând condițiile de confidențialitate și transparență maximă.
2. Membrii juriului în ziua selectării câștigătorilor vor întocmi procesul - verbal al şedinţei de
examinare a proiectelor.
3. În rezultatul evaluării va fi determinat clasamentul lucrărilor ideilor de proiect prezentate.

IV. NOMINALIZAREA CÂŞTIGĂTORILOR

1. Pentru susținerea şi stimularea creativității studenților sau grupurilor de studenți se vor
acorda cadouri, precum şi premii băneşti, care se vor înmâna în cadrul conferinței tehnicoștiințifice internaționale „ENERGIE, EFICIENȚĂ, ECOLOGIE ȘI EDUCAȚIE ”din data
de 14-15 mai 2020.

V. DISPOZIŢII FINALE

1. Informații despre concurs, precum şi rezultatele concursului vor fi publicate pe paginile web
ale UTM, AIIRM și Orange Systems .

