Aprobat la ședința CSS
din 20.02.18

Regulamentul concursului

“Cel mai bun lider sindical al anului din UPS “Ion Creangă”
Capitolul I - Descrierea concursului:
1. Organizator: Comitetul Sindical al Studenţilor.
2. Concursul are ca scop stimularea activităţii liderilor sindicali de grup din UPS “Ion
Creangă”.
3. Durata de susţinere a concursului nu va depăşi două săptămâni.
4. Concursul este anual, rezultatele fiind anunțate de Ziua Liderului Sindical din cadrul
FSEȘ - 6 martie.
Capitolul II - Condiții de participare:
1. Pot participa la Concurs doar liderii sindicali care activează în funcție cel puțin un an.
2. Participanții nu vor plăti nici un fel de taxă pentru participare.
3. Organizatorii se angajează să păstreze conform prevederilor legale confidențialitatea
datelor cu caracter personal furnizate de concurenți şi să nu le utilizeze în alte scopuri.
4. Liderii sindicali care au fost învingători ai concursului anul precedent nu au restricții de
participare pentru anul curent.
5. Se analizează activitatea liderilor sindicali pe parcursul unui an – din martie până în
martie, de la concurs la concurs.
6. De la fiecare facultate biroul sindical poate înainta maximal 4 candidaţi prin proces
verbal.
Capitolul III – Comisia de concurs:
Comisia de concurs este formată din:
- nivelul I: Biroul Sindical Studențesc al facultăţii în frunte cu preşedintele biroului.
(La şedinţa de alegere e necesară prezenţa a cel puțin 1/2 din numărul total de lideri
sindicali de grup ai facultăţii). Biroul sindical înaintează candidaţii prin proces verbal,
indicând în detalii meritele pentru care consideră că trebuie stimulați acești studenți.
- nivelul II: Comitetul Sindical Studenţesc, unde vor prezenta un dosar de
participare care va include:
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• curriculum vitae cu fotografie (anexa 1);
• un eseu (volumul maxim – 2 pagini), despre cum vede candidatul îmbunătățirea
activității Sindicatului studențesc;
• copii (însoţite de originalul care se prezintă doar pentru confirmarea copiilor) ale
diplomelor şi certificatelor ce atestă participarea la diferite seminarii, training-uri,
proiecte sindicale și activități extracurriculare în perioada analizată;
• procesul verbal al Biroului Sindical.
Participanţii vor depune personal dosarul la comisia de concurs, în blocul de studii nr.
IV, biroul 12A.
Perioada depunerii dosarelor este 25.02.2019 – 05.03.2019, între 13:30 - 16:00.
Capitolul V - Concurs pentru liderii sindicali ai facultăților:
În cadrul Comitetului Sindical Studenţesc la fel se va organiza un concurs pe domenii:
• Cel mai bun Preşedinte al Biroului Sindical;
• Cel mai bun membru al departamentului;
• Cel mai activ șef de departament.
Capitolul VI - Premii:
1. Diplomă cu menţiune.
2. Premii în măsura posibilităţilor.
3. Modalitatea de organizare a ceremoniei de premiere și menționare a învingătorilor se
decide anual și se organizează de comisia creată pentru concurs.
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Anexa 1
Curriculum vitae

Inseraţi fotografia

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adrese:
Chişinău
baştină
Telefon
E-mail
Data naşterii

Studii
Poziția în sindicat
Activitate organizatorică în
cadrul grupei(activitate,
perioadă)
Activitate organizatorică în
cadrul facultății, UPSC
(perioadă, proiecte, nivel
responsabilitate)
Participări la seminare şi
trening-uri
(organizaţie, perioadă, activitate)

Nota medie la ultima
sesiune
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Hobby

Informaţii suplimentare
Anexe
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