
INFORMAȚII GENERALE 

1. Etapa Națională, 17-18 aprilie 2018, București, sediul NodMaker Space (Splaiul Unirii 

160, București, Romania): 

 

 17 aprilie, între orele 12.00 – 16.00 la sediu Nod Makerspace: predare planșă + prezentare 

 Proiectul va fi predat pe o singură planșă în format internațional: 180 cm x 80 cm (80cm 

reprezentând lățimea planșei). 

 Proiectul va fi predat în aceeași zi împreună cu prezentarea proiectului în format Power Point (mai 

puțin de 50 MB; nu se acceptă alte fișiere).  

 Tot odată cu proiectul și prezentarea vom avea nevoie și de o poza individuală, color, rezoluție 

300DPI, JPEG/TIF . De asemenea, trebuie menționați membri echipei, anul de studiu, Facultatea, 

număr de telefon, adresa de email. 

 Recomandăm ca fișierul cu proiectul, prezentarea, poza, să fie de forma: Facultate_ 

Nume1_Nume2_An. 

 

 18 aprilie, începând cu ora 9.30, sediul Nod Makerspace: prezentări  

 Proiectul va fi susținut printr-o prezentare de 5 minute în fața juriului și a participanților. 

 Juriul va fi alcătuit din profesori ai facultăților participante în competiție, urmărind să aprecieze 

criteriile de mai jos: 

 Architectură – 50% din nota finală 

 Criterii Tehnice (Saint-Gobain Multi-Confort) – 20% din nota finală 

 Criterii de construcție – 20% din nota finală 

 Soluții Saint-Gobain – 10% din nota finală 

Nota finală va rezulta în urma însumării acestor note. 

 Jurizarea / acordarea premiilor se va face în aceeași zi, dupa finalizarea prezentărilor. 

 Premii: 

 Premiul I – 1500 E 

 Premiul II – 1000 E 



 Premiul III – 750 E 

 Mentiune Cadet (anii 3,4) – 250 E 

 Mentiune Junior (anii 1,2) – 250 E 

NB: Echipele trebuie să aibă maxim doi membri, studentul cu anul cel mai mare decide clasificarea 

grupei: kadet(anii III, IV), junior (anii I, II) si senior (anul V). 

* Mențiunile vor fi acordate pentru cea mai bună lucrare rămasă în concurs (după acordarea premiillor) 

de la anii I, II - Mențiune Junior, respectiv III-IV - Mențiune Kadet. 

* Organizatorul poate decide numărul premiilor indiferent de mențiunile din temă. 

* În Etapa Internațională pot participa doar 1 sau primele 2 echipe câștigătoare. Organizatorul poate 

decide acest lucru în funcție de rezultatele și de numărul participanților. 

* Pentru mai multe detalii legate de Temă vă rugăm să consultați site-ul nostru: http://www.isover-

students.com/  

 

2. Etapa internațională, perioada  12 mai – 15 mai 2018, Dubai: 

• În această etapă vor participa doar 1 sau primele 2 echipe câștigătoare din prima etapa, în funcție de 

rezultatele obținute în etapa locală. 

 Toate cheltuielile legate de transport, cazare și masa sunt asigurate de către Saint-Gobain. 

• Studenții își vor prezenta proiectul timp de 5 minute în fața juriului și a participanților (ca în etapa 

locală). 

• Premii: 

 Premiul I – 1500 E 

 Premiul II – 1000 E 

 Premiul III – 750 E 

 Premii speciale 
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Contact: Bianca Dorcioaia (Organizator ) 

Telefon: 0730190588  

 Email: bianca.dorcioaia@saint-gobain.com 

mailto:bianca.dorcioaia@saint-gobain.com

