
 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI (1) 
LIMBA ROMÂNĂ 
Identitatea proiectului 

Bifați o singură categorie la care doriți să înscrieți PROIECTUL 
 Soluții pe bază de gips-carton 
 Soluții pe bază de ipsos 
 Inovație  
 Clădiri rezidențiale 
 Clădiri non-rezidențiale 
 Plafoane 
 Soluții pe bază de sticlă 

Informații despre PARTICIPANT (Constructorul/Fațadierul) - Informații companie/firmă 
Nume companie/firmă(1): .............................................................................. 
•      Adresă(1):................................................................................................................................. 
•      Telefon:.................................................................................................................................... 
•      E-mail:..................................................................................................................................... 
Reprezentant: 
• Nume de familie(1):........................................................................................................... 
• Prenume:................................................................................................................................... 
• Postul ocupat în firmă: ....................................................................................................... 
• Număr de telefon mobil: .......................................................................................................... 
• E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

LIMBA ROMÂNĂ 
Proprietarul clădirii 
Nume complet(2):................................................................................................................................................ 
Adresă:.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
Telefon:.............................................. E-mail:....................................................... 
 
Arhitect 
Nume 
complet(2):.............................................................................................................................................................. 
Adresă:.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
Telefon:...............................................E-mail:....................................................... 
 
Designer de interior 
Nume c omplet(2):..................................................................................................................................... 
Adresă:....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
Telefon:.............................................. E-mail:....................................................... 
 
Datele de derulare a proiectului: 
Începerea lucrărilor de construcţie (lună, an): 
................................................................................................................................................................................. 
Finalizarea lucrărilor de construcţie (lună, an): 
................................................................................................................................................................................. 
Perioada de desfăşurare a lucrărilor cu materiale de construcţii Saint-Gobain Construction Products și 
Saint-Gobain Glass: 
de la (luna, an)……...…….. – la (luna, an)………………….. 
 
 
(1) compania/firma care a pus în operă produsele Saint-Gobain se completează cu litere de tipar 
(2) se completează cu litere de tipar 



 
 

 
 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI (2) 
LIMBA ROMÂNĂ 

 
LIMBA ROMÂNĂ 
Detalii tehnice ale proiectului 
Dificultăţi tehnice apărute în timpul lucrărilor, legate de 
Furnizare de materiale:.......................................................................................................................................... 
Logistică:.................................................................................................................................................................. 
Gestionarea deşeurilor:......................................................................................................................................... 
Punere în operă:..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Altele (menţionaţi care):................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
Dimensiunea clădirii 
Suprafaţă spaţiu construit (în metri pătraţi):......................................................................................................... 
Suprafaţă utilă:............................................................. Număr de încăperi:............................................................ 
Descrierea lucrărilor 
Materiale folosite:.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Performanţe obţinute cu materialele de construcţie:...................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

  Protecție împotriva umidității; 
  Rezistență la foc: EI….; 
  Izolare fonică între încăperi:…. dB; 
  Izolare termică; 
  Îmbunătățirea calității aerului; 
  Tratament acustic în încăpere:… sec timp de reverberație; 
  Rezistență la impact; 
  Estetică; 
  Confort vizual (ex.: Vitraje); 
  Durată mai mică de punere în operă; 
  Costuri mai mici de punere în operă. 

 
 
Sănătate și securitate pe șantier: îmbunătățirea condițiilor de lucru (EHS) 
• Materiale mai ușoare……………………………………………………………………………….. 
• Unelte ergonomice…………………………………………………………………………………… 
• Echipament protecție ………………………………………………………………………………. 
• Altele………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reducerea expunerii la substanțe periculoase 
• Metode de reducere a expunerii……………………………………………………………….. 
 
 
 



 
 

Sustenabilitate – Impact redus al clădirii asupra mediului:  
• Economie de energie:…………………………………………………………………………………………. 
• Emisii reduse de CO2:…………………………………………………………………………………………. 
• Circularitatea resurselor (reciclare, reutilizare, soluții cu durabilitate extinsă, reducerea deșeurilor 

etc.):…………………………………………………………………………………. 
• Certificări de Clădiri Verzi (LEED/BREEAM):………………………………………………………….. 
• Produse cu EPD:………………………………………………………………………………………………….. 
• Altele:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Valoare arhitecturală: 
Funcţiunile îndeplinite de clădire:..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

LIMBA ROMÂNĂ 
Detalii tehnice ale proiectului 
Destinaţia clădirii 
Spaţiu industrial sau agricol 
Spaţii de birouri sau administrative 
Clădire din domeniul educaţiei 
Menţiuni:..................................................................................................................................................... 
Clădire din domeniul sănătăţii 
Menţiuni: .................................................................................................................................................... 
Complex sportiv 
Menţiuni: ................................................................ 
Magazine sau spaţii de petrecere a timpului liber 
Menţiuni: ................................................................................................................................................... 
Hotel 
Restaurant 
Muzeu 
Centru de îngrijire persoane vârstnice 
Grădiniţă 
Spaţiu multifuncţional 
Bloc sau ansamblu de locuinţe renovat 
Bloc sau ansamblu de locuinţe nou 
Casă individuală renovată 
Casă individuală nouă 
Altele (menţionaţi):................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI (3) 
LIMBA ROMÂNĂ 
 
Documente ataşate 
 
Fotografii în format digital, 800 pixeli, imprimabile A4, extensia*. jpeg sau *.eps, rezoluţie 

300 dpi (versiune rezoluţie mare), culoare CMYK, dimensiune 4-6 Mb, imagine full bleed: 

 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); 

 10 poze la interior după încheierea procesului de execuţie, din care 5 poze de detaliu după 
încheierea procesului de execuţie; 

 10 poze cu exteriorul clădirii, din care: 
             1 poză din timpul montajului (ex. execuția montării vitrajelor etc.) 

             2 poze exterior panoramic cu accent pe vitrajul de pe fațadă 

             1 poză de detaliu (ex. suprinderea vitrajelor de aproape etc.) 

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

 

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

Opţional, 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). 
 
Acordurile de înscriere în concurs şi de folosire a informaţiilor pentru promovarea proiectului 

A. Formular de înscriere pentru constructor/faţadier – acordarea drepturilor de autor, 
autorizaţie de preluare, utilizare, reproducere a fotografiilor proiectului din partea: arhitectului, 
proprietarului clădirii, designerului de interior și fotografului 
 

B.  Formular pentru drepturile de imagine pentru contructor/faţadier și arhitect – Acord cu privire la 
reproducerea și reprezentarea persoanelor fotografiate sau filmate 

 
C.  Fotograf – cesiunea drepturilor de autor 

 
 

D.  Proprietarul clădirii - autorizarea pentru preluarea, utilizarea și reproducerea fotografiilor, numelui 
și descrierii proiectului 

 

E. Arhitect/Designer de interior/Antreprenor - autorizarea pentru preluarea, utilizarea și 
reproducerea fotografiilor, numelui și descrierii proiectului 

 

 

 

 

 

 

 


