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Statuia Regelui Mihai – proiect al Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș 
Noiembrie 2020 

 
Regulament pentru concurs 

 
În baza Protocolului de colaborare semnat în data de 22.09.2020, între Oraṣul Sinaia reprezentat prin Dl. 
Primar Vlad Oprea, Ministerul Culturii reprezentat prin Dl. Ministru Bogdan Gheorghiu ṣi Asociaṭia pentru 
Patrimoniul Regal Peleṣ reprezentată de Preṣedinte Dl. Prof. Dr. Augustin Ioan, se lansează concursul 
internațional pentru alegerea artistului plastic care va realiza Statuia Regelui Mihai ce va fi inaugurată la 
Sinaia, pe 25 Octombrie 2021, cu ocazia împlinirii de 100 de ani de la naṣterea Regelui.  
 
Prezentăm, mai jos, modalitatea de desfăṣurare a concursului și cerințele la care se vor conforma artiștii 
participanți.  
 
1. Înscrieri ṣi Selecṭie  
(a) Concursul organizat în baza prezentului Regulament este un Concurs de creație, deschis participării 
autorilor individuali;  
(b) Participanții vor trimite: o scrisoare de intenție, CV și una sau mai multe schițe ale lucrării cu 
reprezentare față, spate, profil și bust, precum și schița cotată a ansamblului operei (statuie și soclu);  
(c) La Concurs pot participa persoanele având calitatea de autor în sensul Legii nr. 8 din 14 martie 1996 
(republicată) privind dreptul de autor și drepturile conexe;  
(d) Înscrierea la concurs se va realiza, prin depunerea formularului de înscriere indicând datele de 
identificare conform Anexei ; 
(e) Perioada de trimitere a aplicaṭiilor va fi până la data de 15 Noiembrie 2020, ora limită 24:00;  
(f) Adresa de trimitere: asociatia@patrimoniupeles.ro  
 
Selecṭia va fi împărṭită în 2 etape:  
Etapa I de preselecṭie a lucrărilor: 16.11.2020 – 20.11.2020, cu comunicarea deciziei de calificare pentru 
faza finală în data 23.11.2020. 
Etapa II va consta în realizarea ṣi trimiterea unei machete cu dimensiunea de 80 cm., model al statuii 
Regelui Mihai I, la Palatul Elisabeta, Șoseaua Kiseleff nr. 28 B, Sector 1, Cod 011347, București, România, 
până la 11.12.2020.  
 
Câṣtigatorul Concursului va fi anunṭat în ziua de vineri, 18.12.2020, în cadrul unei ceremonii care va avea 
loc la Sinaia, ocazie la care se vor oferi premii pentru primii trei clasați.  
 
2. Temă  
În elaborarea și prezentarea proiectelor, autorii vor avea în vedere următoarele:  
(a) opera propusă va evoca personalitatea marcantă a Regelui Mihai;  
(b) reprezentarea Regelui trebuie să fie cât mai fidelă și îl va înfăṭisa la vârsta din perioada celui de Al 
Doilea Război Mondial, în mărime naturală, în uniformă militară cu însemne de Mareṣal, cu centură ṣi 
diagonală, decoraṭii, sabie (în partea stângă), ṣapcă/caschetă, pantalonul drept, pantofi.  
(c) material statuie și postament/plintă din bronz;  
(d) dimensiuni: înălțime de 2,5 m;  
(e) soclul pe care este fixată statuia va fi realizat de Primăria Sinaia, din piatră și va avea baza superioară 
pe care se așează statuia sub formă de pătrat cu laturile 1 x 1 metri; 
(f) realizarea unei machete cu dimensiunea de 80 cm, model al statuii Regelui Mihai I. 
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3. Comisia pentru selecția finală  
Comisia de selecṭie este compusă din:  
– dl Ion Tucă, Director al Casei Majestăṭii Sale Margareta, Custodele Coroanei române;  
– dl. Ștefan Câlția, pictor;  
– dl. Arh. Șerban Sturdza;  
– dna. Consilier Cristina Gheauș, Cabinetul Primarului, Sinaia;  
– dl. Prof. univ. dr. arh. Marian Moiceanu, Rector al Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”.  
 
Secretariatul Comisiei este asigutat de dl. Gl. lt. (r) Gelaledin Nezir.  
Decizia Comisiei se ia în unanimitate și va fi definitivă, nu trebuie motivată și nu va putea fi contestată. 
Vă aşteptăm propunerile şi vă urăm succes în realizarea operei!  
 

Anexă 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE CREAȚIE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ  

PENTRU REALIZAREA STATUII REGELUI MIHAI I 
 
Subsemnatul …..  
Adresa…..  
Date de identificare: CI/BI…..  
Telefon,  
E-mail……..  
Conținutul documentației/OPIS:  
Data…..  
Semnătura…. 
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