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REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
pentru studenţii din anul IV (anul universitar 2011-2012)
I.Cadrul general
Art.1. Conform planului de activități din cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423,
concursul are ca obiectiv general verificarea abilităților dobîndite de studenți în urma
desfășurării activităților practice în cadrul firmelor de profil.
Art.2. Concursul se adresează studenților din anul IV ai Facultății de Textile-Pielărie și
Management Industrial care fac parte din grupul țintă al proiectului ”De la teorie la pracică
– PRACTICA”, de la domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Chimică și Inginerie și
Management.
II.Responsabilități și atribuții
Art.3. De coordonarea și evaluarea probelor de concurs răspunde echipa de
implementare (echipa de management și responsabilii de specializare, respectiv rută
profesională) a proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423.
III.Organizare
Art.4. Concursul se organizează distinct pe fiecare rută profesională. Se pot înscrie la
concurs toţi studenţii care au efectuat integral (fără recuperare) stagiul la sediul firmei
(partener de practică).
Art.5. Obiectivele concursului sunt :
1) Evidențierea capacității de selectare, sistematizare şi prelucrare a
informaţiilor în activitatea de proiectare, cercetare şi creaţie;
2) Evidențierea capacității de a propune soluții tehnice pentru rezolvarea și /
sau îmbunătățirea unei probleme concrete identificate pe durata stagiului
de practică ;
3) Evidențierea capacității de a redacta sintetic un proiect de îmbunătățire.
Art.6. (1) Domeniile în care se organizează concurs sunt :
a) Inginerie Industrială, Inginerie și Management – ruta textile
1) Filatură;
2) Țesătorie;
3) Tricotaje;
4) Confecții textile;
5) Confecții din piele
b) Inginerie Chimică, Inginerie și Management – ruta chimie
1) Finisare chimică textilă;
2) Prelucrarea chimică a pieilor.
(2) În evaluarea rezultatelor concurenților, criteriul de departajare este originalitatea,
calitatea tehnică și fezabilitatea proiectului de îmbunătățire.
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IV.Desfășurare
Art.7. (1) Înscrierea la concurs se face după desfăşurarea stagiului de practică. Înscrierea
la concurs se va face prin completarea unui formular de înscriere.
(2) Documentele de înscriere sunt : formularul de înscriere și proiectul de
îmbunătățire.
Art.8. Concursul constă în aprecierea de către o comisie de specialitate a calității tehnice
și a fezabilității soluției propuse în proiectul de îmbunătățire..
Art.9. Comisia de evaluare a concursului, pentru fiecare domeniu tehnologic, este numită
la nivelul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial și are în componență
responsabilul de specializare, responsabilul de rută profesională, un specialist și un
reprezentant al studenților.
Art.10. Concursul se va desfăşura după următorul program:
Luni - Vineri,
21.05 25.05.2012
Luni,
18.06.2012
Marti,
19.06.2012
Miercuri,
20.06.2012

8 – 12: Depunerea documentelor de
înscriere
Afişarea rezultatelor
8-10 : Depunerea contestațiilor
ora 14 : Afişarea rezultatelor finale

La sediul proiectului
La avizierul proiectului
site www.textilepraxis.ro
La sediul proiectului
La avizierul proiectului
site www.textilepraxis.ro

V. Definitivarea rezultatelor
Art. 11. (1) Rezultatele concursului sunt înregistrate în fișele de concurs, pentru fiecare
concurent.
(2) Ierarhia candidaţilor se stabileşte de către comisie, avînd drept criteriu calitatea
soluțiilor tehnice și a fezabilității acestora propuse în proiectul de îmbunătățire.
(3) Concurenții pot depune contestații conform calendarului de la art.10. Contestațiile vor
fi soluționate de o comisie numită în acest scop.
VI. Premierea
Art. 12. (1) Se acordă premiile:
1) Premiul I – 1000 lei
2) Premiul II – 500 lei
3) Premiul III – 300 lei
(2) Premiile se acordă pentru fiecare din cele 7 rute profesionale.
VII. Dispoziţii finale
Art. 13. Cheltuielile ocazionate de desfășurarea concursului au fost prevăzute în bugetul
proiectului POSDRU/90/2.1/S/60423 implementat de Universitatea Tehnică ”Gheorghe
Asachi” din Iași, Facultatea Textile – Pielărie şi Management Industrial.
Toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului sunt disponibile pe site-ul
proiectului www.textilepraxis.ro
Afișat:02 mai 2012

