


Anexă la Ordinul Ministrului 
Educației, Culturii și Cercetării  
nr. 385 din 10.04.2019 

 
REGULAMENTUL  

de organizare și desfășurare a concursului național „Cel mai bun elev în meseria 
Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă – Cusător” 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național „Cel mai bun 
elev în meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă – Cusător” (în 
continuare - Regulament) stabilește modul de organizare și desfășurare Concursul 
naţional „Cel mai bun elev in meseria Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă 
– Cusător” (în continuare „concurs”). 

2. Concursul se organizează de către Centrul de Excelență în Industria Ușoară (IP 
CEIU) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Comitetul sectorial 
pentru formarea profesională în ramura Industria Uşoară și Asociația Obștească Educație 
pentru  Dezvoltare (AED), cu suportul financiar al Fundației Internaţionale Liechtenstein 
Development Service (LED) 

3. Concursul  se organizează în scopul:   
a) Stimulării, perfecționării calificării profesionale, dezvoltării competenţelor 

profesionale a viitorilor absolven ţi; 
b) Dezvoltării capacităților şi performanţelor elevilor în vederea constituirii 

potenţialului forţelor de muncă competitive pe piaţa muncii; 
c) Promovării schimbului de experienţă privind pregătirea şi instruirea 

profesională a elevilor  la meseria de ,,Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă 
– Cusător” (industria ușoară); 

d) Promovării celor mai buni elevi în meserie; 
e) Diseminării bunelor practici de colaborare națională în domeniul industriei 

ușoare. 
4. Verificarea primară a dosarelor se realizează de către IP CEIU.  
5. Juriul se constituie prin ordinul directorului IP CEIU prin coordonare cu 

organizatorii (pct. 2), care este compus din 7 membri, dintre care unul – Președinte. 
6. Componența nominală a juriului se va desemna cu o săptămână înaintea 

desfășurării concursului. 
7. Juriul este asistat de un grup de voluntari, care vor asigura ordinea și buna 

desfășurare a Concursului. 
8. În activitate sa membrii juriului au următoarele atribuții: 

a) participă la toate activităţile desfășurate în cadrul concursului;  



b) întocmește procesul-verbal și să îl semneze. Procesul-verbal consemnează 
lucrările candidaţilor și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și oferind 
recomandări câștigătorilor; 

c) evaluează toate lucrările acceptate în jurizare în baza criteriilor aplicate pentru 
stabilirea câștigătorului, își exprimă punctul de vedere cu privire la ierarhia finală a 
lucrărilor și la desemnarea unui singur câștigător al concursului.  

9. Fiecare membru își exprimă dreptul de vot pentru desemnarea câştigătorului, își 
desfășoară calitatea de membri ai juriului în mod independent, în scopul stabilit prin 
regulamentul de concurs, cu bună credință și totală implicare profesională. 

10. Din componența juriului vor face parte: 
a) doi reprezentanți ai AED; 
b) un reprezentant al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în 

ramura Industria Uşoară; 
c) un reprezentant ai pieței muncii;  
d) un reprezentant al Universității Tehnice Moldovei (UTM); 
e) precum si alte persoane la decizia Comitetului de Organizare. 

11. Câştigătorii Concursului vor fi nominalizaţi cu diplome de menţiune şi premii. 
12. În timpul desfășurării probei practice participanților le este interzisă 

consultarea cu cadrele didactice care îi însoțesc, interacțiunea cu juriul și alte persoane. 
 

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 

13. La concurs pot participa elevii anului III de studii, la meseria conexă de nivelul 
III ISCED ,,Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător” (industria 
ușoară), cod 723010-723011, din instituţiile de învăţământ profesional tehnic care 
prestează servicii de formare profesională în domeniul Textile (îmbrăcăminte, 
încălțăminte și articole din piele). 

14. Administrația instituțiilor de învățământ profesional tehnic vor îndeplini un 
formular de participare (Anexa la prezentul Regulament) și va asigura prezența elevilor 
la concurs conform programului desfășurării acestuia.  

15. Cererea de participare se expediază la adresa de e-mail IP CEIU 
centrulexcelentaiu@gmail.com, în condițiile stabilite de către organizatori. 

16. Fiecare instituție de învățământ este în drept să delege la concurs cel mul 2 
candidați.  

17. Delegarea candidaților din fiecare instituție se va realiza în bază de merite și 
reușite profesionale ale elevilor. 

III. ORGANIZAREA ŞI  DESFĂŞURARE A  CONCURSULUI 
 

18. Etapa națională a Concursului se va desfășoară anual în luna mai în incinta IP 
CEIU, filiala II, pe adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Costin 55. Data desfășurării se 
aprobă de către organizatori. 

mailto:centrulexcelentaiu@gmail.com


19. Proba practică va începe cu instructajul tehnicii securității. Pentru asigurarea 
condițiilor optime de lucru pentru participanții la concurs și respectarea normelor 
securității muncii, securității vieții responsabili se desemnează reprezentanții IP CEIU, 
care vor aduce la cunoștință participanților protecția muncii și securitatea vieții în 
atelierele instituţiei.  

20. Proba practică va fi elaborată în limita programei de studii în baza instruirii 
modulare/disciplinare. 

21. Participanții la concurs vor fi asigurați cu loc de muncă, consumabile pentru 
desfăşurarea concursului (setul de tipare de bază, condițiile tehnice). Fiecare candidat se 
prezintă cu setul de ustensile personale necesare pentru executarea lucrărilor manuale. 

22. Responsabilă de asigurarea condițiilor optime de desfășurare a concursului, 
alimentării participanților, se desemnează reprezentanții IP CEIU. 
 

IV. MODUL  DE  EVALUARE 
 

23. Membrii juriului vor examina lucrările în timpul concursului, şi le vor evalua 
conform formularului de evaluare.  

24. Juriul este în drept  să aplice penalități de la 1 la 10 puncte maxim pentru 
a) Nerespectarea condițiilor prezentului regulament. 
b) Întârziere la concurs. 
c) Aspectul neglijent al concurentului, dezordine la locul de muncă în  timpul 

competiției şi la finele zilei. 
d) Nerespectarea limitelor de timp alocate conform regulamentului. 
e) Comportament nedemn față de juriu și participanți. 

25.  Membrii juriului în ziua concursului vor întocmi procesul-verbal al şedinţei de 
examinare a lucrărilor. În rezultatul evaluării va fi determinat clasamentul câștigătorilor.   

V. DISPOZIŢII   FINALE 
  

26. Cheltuielile ocazionate pentru organizarea și desfășurarea concursului, cazarea, 
alimentarea participanților, premierea cu diplome și cadouri de preț a învingătorilor la 
concurs vor fi suportate de LED. 

 
  



Anexă la Regulament 
Model 

Cerere de participare la concursul 
 
Denumirea instituţiei de învăţământ : 
________________________________________________________________ 
 
Adresa instituţiei de învăţământ :______________________________________ 
Telefonul  _____________________________________________ 
E-mail   _______________________________________________ 
Fax:    ________________________________________________ 
Numele, Prenumele profesorului/maistrului instructor înso ţitor: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 Numele, Prenumele elevului participant la concurs: 
________________________________________________________________ 
Date generale despre elevul participant la concurs: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
 
 
Cererea de participare va fi expediată la adresa de email IP CEIU  
 




