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concursului municipal deschis pentru elaborarea concepfiei bustului
poetului Dumitru Matcovschi

1. Dispozifii generale

1.l. Concursul are menirea de a identifica cele mai reuqite solulii
urbanistice, arhitecturale qi artistice privind edificarea bustului regretatului poet
Dumitru Matcovschi.

Participanlii la concurs nu sunt limitafi in alegerea localiei concrete a
monumentului sau in alegerea solutiei
sculpturale.

I.2. Se vor lua in consideralie cele
din far[, precum gi cele interna{ionale.

1.3. Concursul municipal deschis se va desfrqura sub patronajul Consiliului
municipal Chiqindu, Uniunii Arhitecfilor din Moldova, Uniunii Artigtilor Plastici
din Moldova, iar aspectul organizatoric va f,r dirijat de cdtre Direcfia generald
arhitecturd, urbanism gi relafii funciare a Consiliului municipal Chiqiniu.

2. Documentele prezentate la concurs

2.1. Planul de situa{ie a teritoriului. Sc 1:2000.
2.2. Planul de incadrare in teritoriu. Sc l:500.
2.3. Secliuni (daca este cazul), desf5guratele faladelor, perspective, schile,

detalii caracteristice.
2.4. Macheta monumentului la scara doritd de participant.
2.5. Memoriu de prezentare a ideii care va include motivalia alegerii

solufiei artistice, scurtd descriere tehnicd cu indicii tehnico-economici debazd.

3. Condiliile concursului

3.1. Toate materialele ilustrative, in volumul stabilit de programul
concursului, vor fr prezentate sub deviza echipei de autori (autorului), pe plange cu
dimensiunile de 600 X 800 mm.

3.2. Fiecare documentprezentatva avea. ca unic semn de identificare, un
indice de referinld, compus arbitrar de cdtre participanli din qase iifre arabe.
Numdrul va fi scris pe fiecare plangi in colgul din dreapta, sus, intr-un cadru de l0
cm indllime gi 3 cm l61ime, situat la 1,0 cm de la extremitdlile plangei. Acelagi
numdr se inscrie pe un plic alb opac, care va conline declaraliile autorilor

arhitectural-artistice a compoziliei

mai bune traditii arhitectural-artistice



(autorului), anexa cu numele colaboratorilor, raportul procentual pentru
distribuirea sumpi premiului,

3.3. Pro.iectele executate in volum redus nu vor fi admise spre examinare.
3.4. Toate materialele concursului urmeazd, a ft prezentate la data de 31

ianuarie 2014, de la ora 9.00 pane la ora L7.00, in sala rotundd a Primdriei
municipiului Chigindu (etajul 2, biroul 15).

4. Criterii de jurizare

4.1. Juriul va aprecia lucrdrile conform urmltoarelor criterii:
- originalitatea ideii propuse, calitatea artistic[ gi fidelitatea prezentirii

ideii;
- integrarea annonioasd in contextul amplasamentului propus;
- fezabilitatea tehnicl a proiectului.
4.2. Dimensiunile sitului, amploarea lucr6rii etc. nu vor influenla decizia

juriului.
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Pre$edintele iuriului
- primar general al municipiului Chigindu;

Vicepresedintele juriului :

- viceprimar;

Secretarul juriului
- specialist principal, Direclia generald arhitecturd

urbanism gi relafii funciare a Consiliului
municipal Chiginiu;

Membrii jgriului:
- arhitect-gef interimar al municipiului Chigindu;
- specialist principal, Direclia generald arhitecturd,
urbanism gi relalii funciare a Consiliului
municipal Chiginiu;

- pregedintele Uniunii Arhitecfilor din Republica
Moldova, directorul Institutului Nalional de
Cercetdri qi Proiectdri,,Urbanproiect";

- geful Direcliei patrimoniu cultural qi
arte vintale a Ministerului Culturii
al Republicii Moldova;

- preqedintele Uniunii Artigtilor Plastici
din Moldova, pictor emerit;

- $ef de secfie, Direcfia generald arhitecturd,
urbanism gi relafii funciare a Consiliului
municipal Chigindu;

- arhitect-qef al Institutului de proiectdri
,,Chiginduproiect";

- arhitect-gef al Institutului de proiectdri
,,Ruralproiect";

- sculptor;
- sculptor, profesor;
- pregedintele secliei sculptur6 din cadrul Uniunii

Artigtilor Plastici din Moldova, sculptor.
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concursului municipal deschis pentru elaborarea concepfiei
bustului poetului Dumitru Matcovschi

Dorin Chirtoaci

Nistor Grozavu

Sereiu Gatmaniuc

Ion Carpov
Nicon Zaporojan
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Sergiu Ciocanu

Jalbd Ghenadie

Alexei furcan

Mihai Karefki

Igori Apostolov

Damian Mihail
Ioan Grecu
lon Zderciuc



. NotS:
Membrii juriului, secretarul gi experfii nu au dreptul de a participa la concurs,
de a divulga informalia despre activitatea juriului gi a experfilor, precum pi de
a participa ca membri ai colectivului de autori la elaborarea ulterioard, a
documentaliei de proiect.
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Anexa nr. 3

la decizia Consiliului municipal Chigindu

Deviz de chel
privind desfigu rarea concursului

elaborarea concepfiei bustului poe

SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu

Nr.
crt.

(curent)
Denumirea lucrdrilor Costul (mii lei)

1. Premiul I - comanda 35.0
) Premiul II 20.0
3. Premiul III 15,0

Total pct. l-3: 70.0

4. Asigurarea socialS (23%) 16.1
5. Asigurarea medicald (3,5Yo) 2.5

Total pct.4-5: 18,6

Total: 88,6


