
DOSARUL PROIECTULUI
NUME PROIECT

E-mail constructor/fatadier

E-mail reprezentant Saint-Gobain

Cine completeaza si semneaza

VALIDAREA CONTINUTULUI 

(echipa de validare Saint-

Gobain)

DOCUMENT LIMBA ROMANA LIMBA ENGLEZA

Se vor completa cu aceleasi informatii fata-verso pe 

formularele din brosura. Sau pe formularele Word Romana 

si Engleza. Versiunile in lb Engleza sunt necesare pentru 

Grupul International.

1 A. FORMULAR DE ÎNSCRIERE REGISTRATION FORM Constructor/Fatadier

2 DESCRIEREA PROIECTULUI PROJECT DESCRIPTION FORM Constructor/Fatadier

3 B. FORMULAR PENTRU DREPTURILE DE IMAGINE IMAGE RIGHTS FORM

Cate un formular completat pentru fiecare persoana din 

grupul celor care au participat la Proiect si vor avea 

poza/numele publicate langa Proiect (eg Constructor, 

Arhitect, Designer de interior, Proprietarul cladirii, etc)

4 C. FOTOGRAF - CESIUNEA DREPTURILOR DE AUTOR PHOTOGRAPHER –  ASSIGNMENT OF COPYRIGHT Fotograf

5

D.PROPRIETARUL CLĂDIRII - AUTORIZAREA PENTRU PRELUAREA, UTILIZAREA ȘI 

REPRODUCEREA FOTOGRAFIILOR,

NUMELUI ȘI DESCRIERII PROIECTULUI

BUILDING OWNER - COPYRIGHT LICENSE AND

AUTHORIZATION TO USE IMAGES Proprietarul cladirii

6

E. ARHITECT/DESIGNER DE INTERIOR/ANTREPRENOR - AUTORIZAREA PENTRU 

PRELUAREA, UTILIZAREA ȘI REPRODUCEREA FOTOGRAFIILOR,

NUMELUI ȘI DESCRIERII PROIECTULUI

ARCHITECT/INTERIOR DESIGNER/ENTREPRENEUR - 

COPYRIGHT LICENSE AND AUTHORIZATION TO USE IMAGES Arhitect/Designer de interior/Antreprenor

NECESAR

7

30 Fotografii  - (format digital, rezolutie mare 800 pixeli, min. 300 dpi, min. 4-6 Mb, 

format JPEG sau EPS, CMYK, full bleed): 30

10 poze la interior din timpul procesului de execuţie (din care să reiasă faza lucrărilor, 

detalii de desfăşurare a lucrărilor, utilizarea materialelor Saint-Gobain)

•din care 5 poze de detaliu din timpul procesului de execuţie (din care să 

reiasă utilizarea materialelor Saint-Gobain); 5

•si 5 alte poze de interior din timpul lucrarilor 5

10 poze la interior după încheierea procesului de execuţie, 

•din care 5 poze de detaliu după încheierea procesului de execuţie; 5

•si 5 alte poze de interior dupa finalizare 5

10 poze cu exteriorul clădirii din care: 

•1 poză din timpul montajului (ex. execuția montării vitrajelor etc.) 1

•2 poze exterior panoramic cu accent pe vitrajul de pe fațadă 2

•1 poză de detaliu (ex. surprinderea vitrajelor de aproape etc.) 1

•6 poze generale la exterior (ex. fațada clădirii, peisagistica etc.) 6

8 Lista soluţiilor tehnice și a materialelor utilizate în cadrul Proiectului (din portofoliul Organizatorilor);

9 Opțional, alte materiale relevante pentru a explica detaliile despre soluţiile din Proiect:

 •planuri şi detalii de proiectare (pot fi: proiectul de arhitectură, planuri şi desene, 

detalii tehnice în format JPG, PDF sau pe USB Memory Stick);

 •planuri sau desene create de Constructor/Faţadier (dacă au fost necesare).

Se completeaza daca nu exista 

transmise ca e-mail de 

confirmare explicit catre 

Constructor. Sau pe alte tipuri 

de formulare semnate spre 

utilizarea lor de catre 

constructor.


