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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 

a Concursului naţional de creaţie textilă 

JUNIOR DESIGNER, ediţia a XII-a, 2021 

 

 

 

I. Cadrul general 

 

Art.1. Conform prevederilor legale, concursurile şcolare au ca obiectiv general promovarea 

ideilor de competiţie şi performanţă ale elevilor la disciplinele din domeniul ştiinţelor, 

tehnicii, meseriilor, artelor, civic, sportiv, interdisciplinar etc. 

 

Art. 2. Concursul naţional de creaţie textilă JUNIOR DESIGNER se adresează elevilor de 

liceu de la profilul teoretic, tehnic şi vocaţional, clasele IX-XII - rută directă şi a clasei 

a XIII-a - rută progresivă. Concursului se doreşte a fi atât un promotor al ideilor de 

creaţie textilă şi de modă, cât şi un susţinător al dezvoltării abilităţilor creative 

specifice vârstei. 

 

Art. 3. Concursul naţional de creaţie textilă JUNIOR DESIGNER face parte din categoria 

activităților extrașcolare și urmărește întărirea relaţiilor de colaborare ale Facultăţii 

de Design Industrial și Managementul Afacerilor cu instituţiile de învăţământ 

preuniversitar din România. 

 

II. Responsabilităţi şi atribuţii 

 

Art. 4. Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, în calitate de iniţiator al 

competiţiei, asigură coordonarea concursului naţional de creaţie textilă JUNIOR 

DESIGNER şi realizează evaluarea lucrărilor înscrise.  Profesorii coordonatori din 

instituţiile de învăţământ preuniversitar partenere sunt responsabili pentru 

mediatizarea şi desfăşurarea concursului. 

 

III. Organizare 

 

Art. 5. Concursul este structurat pe patru secţiuni: 

1. Design vestimentar. 
2. Design încălţăminte şi produse de marochinărie (pantofi, cizme, ghete, sandale, 

genţi, mănuşi)  
3. Design decorativ de suprafaţă pentru materiale textile. 
4. Design textil digital. 

 



 

  
 
 

 
 

Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 29, 700050, Iaşi 
Tel / Fax: 40 232 230 491;  Tel 40 232 278683, int. 1180, 40 232 701180 | www.dima.tuiasi.ro | decanat@dima.tuiasi.ro  
 

2 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Facultatea de DESIGN INDUSTRIAL ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR 

Art. 6. Tema concursului JUNIOR DESIGNER 2021 este „LINIE ȘI TRANSPARENȚĂ”. 

Aceasta oferă ocazia exprimării unei viziuni personale a senzației de „curgere” în 

designul de modă pentru adolescenţi. 

 

Art. 7. Pentru toate cele patru secţiuni, elevii pot folosi orice tehnică de lucru, în 

concordanţă cu tema propusă de concursul JUNIOR DESIGNER 2021. 

 

Art. 8. Elevii participanţi se pot înscrie doar cu un singur portofoliul, la una sau la toate cele 

trei secţiuni de concurs. Portofoliul înscris trebuie să conţină maxim trei lucrări 

realizate într-o tehnică la alegere. 

 

Art. 9. La evaluarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele criterii: 

- Calitatea şi originalitatea ideii de creaţie textilă sau de modă. 
- Expresivitatea compoziţiei şi adecvarea la tema concursului. 
- Adaptarea la tendinţele actuale ale modei. 
 

Art. 10. Portofoliul de lucrări şi fişa de înscriere (Anexa 1) se vor trimite până la data de 15 

mai 2021, utilizând formularul de înscriere pus la dispoziția participanților pe 

pagina web a FDIMA (www.dima.tuiasi.ro). Pentru fiecare secțiune se va completa 

un formular individual. 

 

Art. 11. Lucrările trimise la concurs nu se restituie, iar Facultatea de Design Industrial și 

Managementul Afacerilor îşi rezervă dreptul de utilizare a acestora. 

 

Art. 12. Rezultatele concursului vor fi postate pe site-ul Facultății de Design Industrial și 

Managementul Afacerilor, http://www.dima.tuiasi.ro/ și pe pagina de Facebook 

http://www.facebook.com/DIMA.TUIASI, până la data de 31 mai 2021. Pe pagina 

de Facebook va fi postată ulterior o galerie de imagini cu o parte din lucrările 

premiate. 

 

Art. 13.  Toți elevii participanți și profesorii coordonatori vor primi diplome de participare. 

 

Art. 14.  Pentru informații și detalii, comisia de coordonare a concursului JUNIOR 

DESIGNER 2021 poate fi contactată la adresa de e-mail: 

juniordesigner@dima.tuiasi.ro 
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