ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, cod 700075, Iaşi
Telefon: 0232/235.100; Fax: 0232/210.336; www.icc.ro

I. Concursul de idei pentru realizarea portalului web al Judeţului
Iaşi
Parteneri:
Facultatea de Informatică, reprezentantă prin dl. decan Adrian IFTENE
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, reprezentată dl. Alexandru
ARCHIP, prodecan cu activitatea de informatizare şi probleme studenţeşti
Scopul proiectului: Consiliul Judeţean Iaşi împreună cu Facultatea de
Informatică şi Facultatea de Automatică şi Calculatoare au demarat un
concurs de soluţii care îşi propune să implice mediul studenţesc (şi nu
numai) în realizarea viitorului portal web al Consiliului Judeţean.
Condiţii de eligibilitate: Pot participa toţi studenţii sau cetăţenii din Iaşi
care au idei novatoare şi spirit civic.
Date tehnice: Concursul se va desfăşura în perioada 1 noiembrie – 22
decembrie 2012. Evaluarea va avea loc în perioada 5-16 decembrie. În
cadrul acestei etape vor fi selectate un număr de 10 sau 5 idei (în funcţie de
numărul total al înscrişilor), în urma unui verdict dat de către un juriu special
constituit. Concurenţii care vor ajunge în această etapă, vor intra într-o finală
unde vor trebui să prezinte proiectele mai detaliat, în cadrul unei sesiuni de
evaluare finală. Data sesiunii de evaluare finală şi locurile de desfăşurare a
ceremoniilor de decernare a premiilor vor fi anunţate ulterior, în funcţie de
numărul celor înscrişi. Evaluarea finală va avea loc pe 19-22 decembrie.

Juriul: 7 membri (3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi 4 reprezentanţi
ai celor două facultăţi). Din dorinţa de a elimina orice urmă de subiectivitate
în evaluarea proiectelor, pe toată perioada desfăşurării concursului
componenţa juriului nu va fi publică
Înscriere: Înscrierea se va face online, pe site-ul Consiliului Judeţean Iaşi
(www.icc.ro)
Premiile:
Locul 1 – 2.000 lei
Locul 2 – 1.200 lei
Locul 3 – 800 lei
Menţiune – 2 x 500 lei
Total: 5.000 lei

II. Concursul de idei pentru estetizarea intrării în instituţie şi pentru
schimbarea signalisticii la intrările în judeţul Iaşi
Parteneri: Facultatea de Arhitectură reprezentantă prin dl. prodecan Mihai
DRIŞCU şi preşedintele Ordinul Tinerilor Arhitecţi, dl. George
CARAPANU
Scopul proiectului: Consiliul Judeţean Iaşi, împreună cu Facultatea de
Arhitecură şi Ordinul Tinerilor Arhitecţi, demarează un concurs de idei care
îşi propune să implice mediul studenţesc şi tinerii arhitecţi (care au vârsta
până în 35 de ani) în realizarea viitoarei signalisticii la toate intrările în
judeţul Iaşi. Totodată, Consiliul Judeţean va apela la tinerii arhitecţi şi
studenţi pentru estetizarea intrării în instituţie.
Condiţii de eligibilitate: Participarea la estetizarea intrării în instituţia
Consiliului Judeţean este accesibilă atât studenţilor, cât şi tinerilor arhitecţi.
Concursul de idei privind realizarea viitoarei signalistici la toate ieşirile din
judeţul Iaşi este dedicat doar studenţilor. Participanţii la concurs vor trebui
să vină cu idei diferite pentru drumurile judeţene şi drumurile naţionale sau
europene. Semnele de la intrarea în judeţ trebuie adaptate şi particularizate
în funcţie de tipul de drum.

Date tehnice: Concursul se va desfăşura în perioada 1 noiembrie – 22
decembrie 2012. Evaluarea va avea loc în perioada 5-16 decembrie.
Juriul: Juriul va fi format din 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Iaşi, un
reprezentant al Facultăţii şi un reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din
România.
Înscriere: Înscrierea se va face online, pe site-ul Consiliului Judeţean Iaşi
(www.icc.ro)
Premiile: Pentru signalistica intrărilor din judeţul Iaşi (pot participa doar
studenţii)
Locul 1 – 2.000 lei
Locul 2 – 1.200 lei
Locul 3 – 800 lei
Menţiune – 2 x 500 lei
Total: 5.000 lei
La concursul pentru înfrumuseţarea intrării în instituţia Consiliului
Judeţean Iaşi (pot participa atât studenţii, cât şi tinerii arhitecţi)

Pentru tinerii arhitecţi
şi
Pentru studenţi
Locul 1 – 2.000 lei x 2
Locul 2 – 1.200 lei x 2
Locul 3 – 800 lei x 2
Menţiune – 2 x 500 lei x 2
Total – 10.000 lei
Paşii următori:
Urmează ca regulamentele concursurilor să fie aprobate de plenul
Consiliului Judeţean. Totodată, în următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean
se va propune spre aprobare plenului un acord de parteneriat încheiat cu cele
trei facultăţi şi cu Ordinul Arhitecţilor.

