
MONUMENTE PIERDUTE DIN IAȘI

REGULAMENT CONCURS PROIECTARE 3D

1. ORGANIZATORI – Asociația „Societatea de Studii Istorice din România” (SSIR), 
denumită ORGANIZATOR lansează concursul de modelare 3D cu tema “Monumente 
pierdute din Iași”, adresat elevilor și studenților din România. Concursul este organizat 
în cadrul proiectelor culturale “Fonogramele memoriei” co-finanțat de Administrația 
Fondului Cultural Național (A.F.C.N.), respectiv “Iași, Art Code II”, co-finanțat de Primăria 
Municipiului Iași, iar valoarea cumulată totală a premiilor este de 7000 lei.

2. PARTICIPANŢI - Concursul se adresează tuturor elevilor şi studenților români și este cu 
participare indirectă. Concurenții pot trimite maximum 1 propunere de persoană şi trebuie 
să poată face dovada, dacă li se cere, că lucrările le aparțin, pe adresa de email a website-
ului www.monumentediniasi.ro, contact@monumentediniasi.ro.

Concursul este fără taxă de participare.

3. PREMII ACORDATE - Se vor acorda premiile I, II și III, în două secțiuni – Premiile 
„Fonogramele Memoriei” și Premiile „ArtCode”. Toți concurenții vor primi diplome 
de participare și mici premii, iar profesorilor îndrumători li se vor da diplome pentru 
activitatea desfăşurată în pregătirea copiilor.

Premiile „Fonogramele Memoriei” Premiile „ArtCode”
Locul 1 - 2000 lei Locul 1 - 2000 lei
Locul 2 - 1000 lei Locul 2 - 1000 lei
Locul 3 - 500 lei Locul 3 - 500 lei

Lucrările câștigătoare vor fi integrate pe website-ul www.monumentediniasi.ro. 

4. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

a. Organizatorii vor transmite prin anunț public calendarul concursului și prezentul 
Regulament către școlile din mun. Iași și online.

b. Participanții vor modela / proiecta un model 3D sau o randare 3D al unei dintre clădirile 
din lista următoare.

b. Clădirile care fac obiectul concursului sunt Academia Mihăileană, Teatrul din Copou, 
Palatul Domnesc, Palatul Mavrocordat-Conservatorul, Colosseum Bragadiru și Jockey Club. 
Pe website sunt atașate fotografii cu aceste clădiri-simbol al Iașului.
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Ca sursă de documentare, vă sugerăm consultarea volumelor: “Strada Ştefan cel Mare 
Iaşi. Memoria monumentelor”, Sorin Iftimi, Aurica Ichim, “Strada Lăpuşneanu Iaşi. 
Memoria monumentelor”, Sorin Iftimi, Aurica Ichim, “Strada Carol I (Copou). Memoria 
monumentelor ieşene, Sorin Iftimi, Rodica Iftimi, în care veți găsi vechile planuri ale 
clădirilor menționate. Gășiti link-uri spre aceste cărți pe site-ul www.monumentediniasi.ro. 
Bineînțeles, aveți libertatea de a folosi orice altă sursă de documentare.

c. Propunerile de modelare 3D vor fi trimise prin intermediul aplicațiilor de transfer de tip 
WeTransfer (www.wetransfer.com) sau TransferNow (www.transfernow.net), pe adresa de 
email a Organizatorului, contact@monumentediniasi.ro.
Nu trimiteți email-uri cu atașamente! 

Randările finale vor fi însoțite de fișa de înscriere (PDF) disponibilă pe site-ul 
Organizatorului: www.monumentediniasi.ro

d. Nu se acceptă proiecte care conțin elemente discriminatorii de orice fel. 

e. Nerespectarea temei propuse este condiție eliminatorie.

f. Criteriul principal de evaluare este creativitatea în raport cu subiectul și îndemânarea 
artistică raportat la vârsta concurentului.

PROGRAM DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Data Activitatea
26 septembrie Lansarea concursului, transmiterea materialelor de informare
22 octombrie Data limită pentru transmiterea desenelor către organizatori

Validare, sortare, arhivare
22-24 octombrie Jurizare

Proiectele validate vor fi puse la dispoziţia unui juriu ales de organizatori. 
24 octombrie Anunţarea câştigătorilor

Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul emailului, telefonic și pe site-ul 
www.monumentediniasi.ro

25 octombrie Festivitatea de premiere

Premiile se vor acorda în ziua de 25 octombrie

Ridicarea premiului este condiţionată de participarea la festivitatea de 
premiere. În cazul în care unul dintre câştigători refuză să participe, premiul 
va fi acordat concurentului următor.
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5. LIVRABILE

a. Participanții vor livra un model / o randare 3D cu clădirea aleasă. Minimum este o 
imagine (1) cu vederea principală și maximum patru imagini (4): 1 - vederea principală 
plus alte vederi de detaliu sau pozitionarea clădirii din alte unghiuri.

b. Formatele imaginilor:
JPEG / PNG - Color mode: sRGB, Rezoluție de 300dpi, maxima dimensiune ai oricărei 
latură este de 3000 px.

c. Opțional: Video/animație cu clădirea aleasă. Pe lăngă imaginea/imaginile trimise, 
Participanții pot trimite un video realizat cu clădirea modelată. Durata videoclip-ului nu 
trebuie să depășească 10 sec.

Formatul video: mp4 - codec H.264/MPEG-4

6. JURIUL

Juriul va fi compus din personalități recunoscute în domeniu. Criteriile de evaluare vor 
avea în vedere: respectarea temei, originalitatea, rezolvarea practică. Deciziile juriului sunt 
definitive şi incontestabile.

7. DISPOZIŢII FINALE:

• Participanții trebuie să completeze Fișa de Înscriere (PDF) disponibilă pe site-ul 
Organizatorului: www.monumentediniasi.ro și să o transmită electronic împreună cu 
livrabilele la adresa de email: contact@monumentediniasi.ro.

• Participanții transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor din 
concurs, care vor deveni proprietatea acestora.

• La acest concurs nu se admit contestații.

• Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru toți participanții.

• Informații suplimentare se pot obține la adresa de email: contact@monumentediniasi.ro.

3


