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1. DESPRE CONCURS 
Concursul Winter ARCHDESIGN Festival (ediția a II-a) are ca scop crearea unei platforme 

comune de colaborare și schimb de experiență dintre studenții care efectuează studiile în domeniile 
ARHITECTURĂ & DESIGN din cadrul UTM, precum și stimularea creativității și promovarea tinerilor, 
preocupați de industriile creative. 

 
Winter ARCHDESIGN Festival (ediția a II-a) 

5 5 A R H  |  2 5 D V I  |  2 2 D I P  |  1 5 D T P  |  1 5 D IN 
Aniversări marcante ale domeniilor creative din cadrul UTM 

 
Obiectivul concursului vizează dezvoltarea abilităților de creație artistică, de proiectare 2D și 3D, 

de realizare a produselor de design, utilizând diverse procedee, tehnici și mijloace materiale, precum şi 
utilizarea softurilor de calculator. 

Genericul festivalului vizează Aniversări marcante ale domeniilor creative din cadrul UTM, fiind 
salutate activitățile ce promovează originalitatea și estetica gândirii artistice, valorile domeniilor de 
formare, inovația și importanţa specialităţilor. 
 
55 ANI Departamentul Arhitectură (DA) a fost creat în anul 1964, 17 august 1964, conform ordinului 
nr.28, iar primii studenţi au fost înmatriculaţi în anul 1965.  

25 ANI Programul Design Vestimentar Industrial (DVI) – 1995-2020, programul a fost inițiat în cadrul 
catedrei „Bazele Designului şi Creaţiei Tehnice”, facultatea Industria Ușoară, actualmente Textile și 
Poligrafie (ordinul Rectorului UTM nr. 558-r din 06.11.95).  

22 ANI Departamentul Design Industrial şi de Produs (DIP) a fost constituit în baza Catedrei Design 
Industrial şi de Produs (CDIP), fondată în anul 1998 în baza specialităţii „Design industrial”, predată la 
Catedra Proiectarea și Fabricarea Maşinilor Agricole (CPFMA).   

15 ANI Programul Design şi Tehnologii Poligrafice (DTP) – 2005-2020, programul a fost inițiat în cadrul  
catedrei Design și tehnologii poligrafice, care a fost înființată în anul 2005 (specialitatea „Design și tehnologii 
poligrafice” a demarat în anul 1999). 

15 ANI Programul Design Interior (PDI). Catedra a fost formată la 05 octombrie 2005 (ordin Nr. 718-r din 
05.10.2005). 

2. SECŢIUNI / CERINŢE GENERALE 
Concursul domeniilor creative din cadrul Winter ARCHDESIGN Festival (ediția a II-a) include secțiunile: 

1. FELICITARE – Width: 1754 pixels, Height: 1240 pixels (Document Size: Width: 297mm; 
Height: 210); Resolution 150pixels/inch, Mode=RGB, Mărime maximă fișier 6,5 Mb; 
 

2. GIF – Resolution 800x500px, Rate FPS=8, Maximum = 100 Frame, Mode=RGB, 8bit 
Marime maxima fisier 6Mb; 

 

3. VIDEO – filmări, animaţii ale instalaţiilor spaţial-volumetrice, modelelor funcţionale 
(design vestimentar, design textil, poligrafic, obiectual, jucării cinetice etc.) HD720p, 
Resolution 1280x720px, Mărime maximă fișier 10MB (AVI, WMV, MPEG-4  - Video 
codec: H.264, Audio codec: AAC, Audio bitrate: 128kbps), să fie exclus negrul şi imaginile 
statice din video. Timp de prezentare: maxim 1 minut. 



3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
Lucrările de creație vor fi elaborate și realizate de către studenții de la programele de studii cu profil de 
specializare în arhitectură sau design din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (ARH, PDI, DDIP, PVI, 
PTP). Concursul se va desfășura în următoarele etape (pentru toate secțiunile): 
a. ÎNREGISTRAREA COMPETITORILOR şi PREZENTAREA LUCRĂRILOR de către competitor se va 

efectua în perioada 01 decembrie 2020, ora 09.00 – 15 decembrie 2020, ora 15.00, formularul de 
participare este disponibil aici: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SB9tG5OIiUi9vx-
4QbyuRnsOKO1rVK9EmFwUzhoDmV5UM1FZRk1DSjFSRDdHSUg3SEQ0WFY1VFlTMi4u   
detalii tehnice pot fi consultate cu lectorii responsabili pe facultăţi:   

 radu.andronic@arh.utm.md (pentru studenții de la FUA); 
 mircea.zubcu@dip.utm.md (pentru studenții de la FIMIT); 
 cristina.ghencea@dtp.utm.md (pentru studenții de la FTP). 

c. JURIZAREA LUCRĂRILOR va avea  loc on-line pe platforma Microsoft Teams de către juriu pe data 
de 16 decembrie 2020. Jurizarea lucrărilor se va face de către Comisie (experți din afara UTM): 
Augustin IOAN, prof. univ., dr.arh., UAUIM, Președintele comisiei de arhitectura a CNATDCU, 
președintele Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, București, România. 
Carolina TULGARA, designer, director executiv al Centrului de Excelență și Accelerare în Design și 
Tehnologii „ZIPhouse”, Chişinău, Republica Moldova. 
Iulian POIA, designer, director general „IndART” SRL, , Chişinău, Republica Moldova. 
Elena BAGROVA, designer, tipografia „FlexLabel" SRL, Chişinău, Republica Moldova. 
Viorel LUPAȘCU, designer, fondator, Art director compania “Key Interiors” SRL, Brașov, România. 

d. PREMIEREA LUCRĂRILOR şi Vernisarea expoziției de concurs și se va desfășura în cadrul ceremoniei 
de Deschidere a Festivalului, care va avea loc on-line pe platforma Microsoft Teams pe data de                   
18 decembrie 2020 cu începere de la orele 10.00. 

 

4. CERINȚE LUCRĂRI 
SUBIECTUL LUCRĂRILOR pentru toate secțiunile va reflecta tematica Aniversări marcante ale 
domeniilor creative din cadrul UTM,  fiind axate pe idei originale și concepte inovative. Vor fi apreciate 
competențele și abilitățile tinerilor designeri în vederea:  

 relevării specialităţii  individualizate (55ARH | 25DVI | 22DIP | 15DTP | 15DIN); 

 organizării compoziționale și îndeplinirii tehnice/artistice/grafice a lucrării. 

 originalității în abordarea conceptuală a subiectelor artistice și interpretării stilistice a 
motivelor compoziționale (în gif, video sau felicitare). 

La realizarea lucrărilor de creație (felicitare, gif, video) se va ține cont de următoarele precondiții privitor 
la formatul/dimensiunile acestora din punctul 2 al regulamentului dat. La jurizarea lucrărilor se va ține 
cont de următoarele criterii de evaluare:  

 Corespunderea tematicii concursului 

 Conceptul, ideea lucrării 

 Originalitatea abordării temei propuse 

 Originalitatea soluționării artistice 

 Organizarea compozițională a lucrării 

 Calitatea realizării lucrării (în cazul felicitării executate manual. 

Lucrările care nu întrunesc criteriile unei lucrări de design competitive vor fi excluse din concurs la etapa 
de prezentare la departamente, de către comisiile formate la departamente. 

NU SE ACCEPTĂ compilarea ideii sau reproducerea unor lucrări străine, obiecte de design sau artă, 
preluate de la alți autori (reviste, cărți etc.), precum şi lucrări trimise după termenul limită. 
 

5. FINALITATEA CONCURSULUI 

Lucrările competitorilor la concurs vor fi adunate într-un catalog  digital şi vor fi expuse on-line. 
Câștigătorii concursului vor fi apreciați (pe secțiuni) cu premii bănești și diplome. 
 
Pentru informații suplimentare: 
Sergiu Tronciu, DA, FUA, tel: 0 690 74 094; email:  sergiu.tronciu@arh.utm.md 
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