CROSSING BORDERS
Concurs deschis pentru amenajarea standului naţional al Marii Britanii - ţară invitat de
onoare - în cadrul Bookfest 2019 (29 mai – 2 iunie)

REGULAMENT
Generalități
1. Promotorii concursului sunt British Council Romania şi Ambasada Marii Britanii la
Bucureşti, organizatori ai Standului ţării invitate în cadrul Bookfest 2019, în parteneriat cu
Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Bucureşti, şi cu girul OAR.
2. Secretariatul este asigurat de Departamentul de Proiecte al British Council Romania, email: monica.grigore@britishcouncil.ro.
3. Concursul este o procedură privată de atribuire a contractului pentru designul și realizarea
standului Marii Britanii din expoziția organizată cu ocazia Bookfest 2019, în spaţiul
expoziţional Romexpo, în perioada 29 Mai – 2 Iunie 2019.
Calendarul concursului
- lansarea concursului: 17.01.2019
- întrebări, solicitări, clarificări până la 01.02.2019
- răspunsuri la întrebări până la 05.02.2019
- predarea proiectelor 28.02.2019
- jurizare 4 - 5.03.2019
- anunțarea rezultatelor şi conferinţa de presă 06.03.2019
- termen contestații – depunere şi soluționare până la 11.03.2019
* Data și ora limită se consideră potrivit orei oficiale de pe teritoriul României.
Juriul
Juriul va fi format din sapte membri titulari și doi membri supleanti. Decizia sa e suverană și
va fi respectată de British Council Romania şi Ambasada Britanică.
Juriul este obligat să stabilească o ierarhie și un câștigător.
Componența:
Membri:
Bogdan Babici (arhitect, TECON), Cătălin Berescu (arhitect, vice-preşedinte OAR
Bucureşti), Oana Boca (consultant comunicare, Headsome), Andrew Noble (ambasador al
Marii Britanii în România), Iulia Stanciu (profesor universitar, arhitect, STARH), Cristiana
Tăutu (Head of Arts, British Council), Tudor Vlăsceanu (arhitect, Unu la Unu, Tegmark).
Membri suplenanţi:
Oana Iacob (arhitect, Republic of Architects)
Daniela Calciu (arhitect, director dezvoltare MNAC)

Secretariatul concursului
1. Secretariatul va fi asigurat de Departamentul de Proiecte al British Council. Modalitatea de
comunicare cu concurenții va fi realizată exclusiv în scris, adresa de e-mail fiind:
monica.grigore@britishcouncil.ro.
Atribuțiile secretariatului sunt: asistenţă tehnică, preluarea întrebărilor, publicarea
răspunsurilor pe site-ul concursului, organizarea și secretariatul jurizării, comunicarea şi
promovarea rezultatelor.
2. Concursul are pagina internet pe site-ul https://crossingborders.oar-bucuresti.ro/. Pagina
asigură descărcarea temei concursului şi anexele tehnice, platforma pentru publicarea
răspunsurilor la întrebări, platforma pentru încărcarea proiectelor predate, comunicatele şi
rezultatele concursului. După anunţarea rezultatelor, secretariatul va publica galeria virtuală a
proiectelor participante.
Premii
Se vor acorda următoarele premii:
Premiul I – 2000 euro + 2000 euro (la semnarea contractului)
Premiul II – 1500 euro
Premiul III – 1000 euro
Premiile sunt exprimate în sume brute, plata acestora fiind efectuată prin transfer bancar,
conform prevederilor Codului fiscal în vigoare, în max. 30 zile de la finalizarea concursului.
Întrebări și răspunsuri
1. Concurenții pot adresa organizatorului concursului întrebări sau solicitări de clarificare în
termenul
prevăzut
în
calendar,
numai
în
scris,
prin
e-mail,
adresa
monica.grigore@britishcouncil.ro.
2. Organizatorul va publica răspunsurile pe site-ul concursului până la termenul prevăzut în
calendar.
Predarea propunerilor
1. Concurenții vor încărca pe site-ul concursului o arhivă electronică denumită
numeproiect.zip, ce nu va depăși 100 Mb, conținând următoarele piese:
Piese scrise:
- Text de 1 pagină, în limba engleză, în care se va prezenta conceptul designului și
suportul ideatic al propunerii de stand. Redactarea materialelor scrise se va face cu
font Times New Roman 12 cu bold-uirea fontului pentru titluri și subtitluri.
A4, format .pdf
- Buget estimativ conform capitolului Buget din Tema de concurs. Bugetul va fi
fundamentat prin liste de prețuri şi oferte de preț.
A4, format .pdf

-

Formularul de participare (Anexa 5), completat
format .doc

Piese desenate:
- Maxim 6 planșe paginate pe orizontală care să conțină obligatoriu planuri, secțiuni,
desfășurări, detalii tehnice și perspective ale amenajării standului, precum și alte
schițe care să expliciteze atât conceptul cât și scenariul funcțional al standului.
Scara planului de ansamblu, a secțiunilor și a desfășurărilor va fi 1:50, prezentarea
diverselor zone şi piese de mobilier (planuri, secţiuni, vederi) 1:20. După caz, scara
detaliilor este la liberă alegere.
A3, format .pdf
- Minim 2 perspective, maxim 3500x3500 px format .jpg, .png sau .tiff (în afara celor 6
planşe)
ATENȚIE!!! Bugetul și listele justificative nu vor conține elemente privind identitatea
concurentului.
2. Concurenții vor încărca proiectul până la ora 22.00 a datei de 28.02.2019, la adresa
https://crossingborders.oar-bucuresti.ro/.

3. Anonimatul se va respecta cu strictețe și va fi ridicat numai după încheierea procesului
verbal al juriului. Propunerea, exprimată prin materiale scrise sau desenate, nu va include
nume sau semne distinctive care să constituie încălcarea anonimatului. Sunt permise mottouri sau logo-uri care sunt parte a conceptului de design și expunere a standului.
Concurenții vor șterge din câmpul proprietăți / properties al documentelor de tip .pdf numele
autorului/calculatorului. Persoana care va recepționa și verifica documentele trimise va
semna o declarație pe propria răspundere de păstrare a secretului asupra datelor la care va
avea acces până la ridicarea anonimatului.
Contestații
Concurenții au dreptul să depună contestații în termenul prevăzut în calendarul concursului
dar numai referindu-se la probleme procedurale şi de respectare a regulamentului.
Evaluarea juriului nu poate fi contestată.
Eligibilitate
Participarea arhitecților, arhitecţilor de interior şi designerilor este liberă. Nu este obligatorie
o anumită componență de calificări profesionale a echipelor participante, pot fi incluși
deopotrivă studenți, arhitecţi stagiari sau profesioniști din diverse domenii, singura condiție
este ca în echipă să fie cel puțin un arhitect diplomat, membru OAR cu drept de semnătură,
care își va asuma calitatea de reprezentant al echipei.
Reprezentantul echipei va înscrie proiectul cu datele sale personale sau de birou – nume,
prenume, telefon, e-mail, urmând ca publicarea componenței echipei să fie făcută după
ridicarea anonimatului.

Echipa câștigătoare va realiza proiectul de amenajare (contruscţie şi montaj) și se va deplasa
la Bucureşti cu o componență de maxim 3 (trei) persoane, fiind responsabilă pentru
amenajarea spațiului și implementarea conceptului, în baza bugetului ce îi va fi pus la
dispoziție prin contract.
Proprietate intelectuală
Utilizarea de imagini și/sau texte în discursul conceptului și proiectul de design, se va face cu
respectarea dreptului de autor al titularilor. Organizatorul nu va fi responsabil nici de
eventualele tentative de plagiat, nici de utilizarea fără permisiune a unor proiecte, imagini,
texte etc. de către concurenți.
British Council este beneficiarul și finanțatorul conceptului și realizării proiectului câștigător.
Echipa câștigătoare va cesiona exclusiv către British Council, prin clauză în contractul de
proiectare și amenajare, drepturile patrimoniale pentru punere în operă și pentru utilizarea
imaginilor proiectului, a fotografiilor, filmelor etc. în scopuri de promovare. Drepturile
morale și calitatea de autor rămân echipei câștigătoare, iar promotorul se obligă să
menționeze numele autorilor în materialele de promovare care conțin detalii referitoare la
stand.
Obligațiile câștigătorului concursului
Câștigătorul concursului va încheia cu British Council un contract de proiectare și amenajare
a standului, în baza bugetului estimat prezentat în concurs. Contractul va prevedea o plată de
2000 de euro pentru elaborarea detaliilor şi urmărirea execuţiei, în afara bugetului prevăzut
pentru construirea propriu-zisă a standului, de 10.000 de euro.
Refuzul nejustificat al câștigătorului de a încheia contractul duce la retragerea „morală” a
premiului și dă dreptul beneficiarului de a invita la contractare echipa următoare în ierarhia
stabilită de juriu.
Refuzul nejustificat al promotorului de a încheia contractul de proiectare și execuție cu
câștigătorul duce la plata unei compensații egale cu jumătate din premiul I.
Dispoziții finale
Prin participarea la acest concurs, concurenții sunt de acord să respecte prevederile și
cerințele formulate în prezentul document.
Prevederile regulamentare se completează cu prevederile din „Ghid de bune practici pentru
organizarea concursurilor de solutii”, accesibil pe site-ul www.oar-archi/concursuri.

