
PROTOTIP PENTRU COMUNITATE

Concurs studențesc de arhitectură pentru locuire accesibilă

REGULAMENT
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1. DATE GENERALE

1.1 Inițiatorii concursului

Concursul este inițiat de către Asociația Zeppelin, cu sediul în str. Constantin Dissescu, nr 13, sec

1, București,  împreună cu Holcim (Romania) SA, cu sediul în Calea Floreasca 169 A, corp B, et.7,

sect.1, București.

1.2 Organizatorii concursului

Asociația Zeppelin,  cu sediul în în str. Constantin Dissescu, nr 13, sec 1, București, 

(Partener)  Holcim  (Romania)  SA,  cu  sediul  în  Calea  Floreasca  169  A,  corp  B,  et.7,  sect.1,

București;

(Partener) Universitatea de arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București, Str. Academiei nr.18-20,

București;

(Partener)  Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, cu sediul în Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67,

700050 Iaşi; 

(Partener)   Universitatea  Tehnică  din  Cluj-Napoca,  cu  sediul  în  Str.  Memorandumului  nr.  28

Cluj-Napoca;  

(Partener)  Universitatea Politehnică Timișoara, cu sediul în Piața Victoriei nr. 2, Timișoara;

1.3 Secretariatul concursului

Secretariatul  concursului  este asigurat  de către Organizatori.  Comunicarea dintre concurenți  și

secretariatul concursului se realizează  în scris prin intermediul site-ului dedicat şi al e-mailului:

prototip-comunitate@e-zeppelin.ro.

1.4 Scopul concursului

Scopul concursului de idei este de a atrage atenția autorităților publice, mediului profesional dar și

societății civile, comunităților locale, asupra importanței designului de calitate și a colaborării pentru

găsirea  de  soluții  eficiente  și  sustenabile  la  problemele  locuirii.  Situația  particulară  supusă

cercetării  este privită ca un studiu de caz relevant  pentru ceea ce poate să însemne locuirea

socială astăzi ca transpunere a unor vise responsabile. 

Prezentul concurs își propune să obțină idei pentru o arhitectură a locuirii cu buget redus, însă

adecvată utilizatorilor săi, responsabilă și valoroasă din punct de vedere spațial și identitar. Însă el
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poate  și  sta la  baza creării  unei  baze de date deschise ce poate  ajuta comunitățile  locale  în

demararea unor programe de dezvoltare prin sprijinirea familiilor tinere și asigurarea unor condiții

adecvate de locuire și de evoluție a mediului construit.

Se cere imaginarea unui ansamblu de 9 locuințe pentru familii  tinere, în satul Moara Nouă din

comuna Berceni, județul Prahova, conform temei concursului.

 

1.5 Tipul concursului

Concurs de idei desfășurat într-o singură fază deschis tuturor studenților înscriși la facultățile de

arhitectură și urbanism din țară din cadrul universităților: Universitatea de Arhitectură și Urbanism

”Ion Mincu” București, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, în oricare din anii de studiu. 

1.6 Limba concursului

Documentaţia de concurs, proiectele participante, inclusiv documentele şi raportul  juriului vor fi

redactate în limba română.

1.7 Site-ul concursului

Site-ul  concursului  este  accesibil  online  de  la  data  lansării  competiției  la  următoarea  adresă:

www.  e-zeppelin.ro/prototip-comunitate. Site-ul va conține documentaţia de concurs, va fi actualizat

cu  publicarea  întrebărilor  şi  a  răspunsurilor  la  solicitările  de  clarificări,  anunţarea  rezultatelor

jurizării  şi  alte  anunţuri  relevante.  Site-ul  oferă  posibilitatea   predării  planșelor  proiectelor

participante și a transmiterii celorlalte informații și documente necesare înscrierii în concurs.

1.8 Juriul concursului

Juriul concursului este format din următorii membri titulari:

Conf. dr. arh. Melania Dulămea, Universitatea de arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București

Arh. Oana Simionescu, Universitatea Politehnică Timișoara

Arh. Adriana Măgerușan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Arh. Radu Andrei, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași

Ştefan Zghibarcea, reprezentant Holcim România 

Conf. dr. arh. Ștefan Ghenciulescu, Universitatea de arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București
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1.9 Premii

PREMIUL I – în valoare de 2000 euro net

PREMIUL II – în valoare de 1000 euro net

PREMIUL III – în valoare de 800 euro net

2 mențiuni – câte un abonament de 1 an la revista Zeppelin, 3 cărți Zeppelin

Toate  proiectele  predate  vor  fi  publicate  pe  platforma  concursului.  Proiectele  premiate  vor  fi

publicate  într-un  dosar  special  din  revista  Zeppelin  (print),  pe  e-zeppelin.ro,  precum  și  într-o

publicație specială dedicată concursului. 

1.10 Calendarul concursului

Lansare concurs - 05.10.2017

Data limită pentru primirea întrebărilor - 06.11.2017

Data limită pentru difuzarea răspunsurilor - 10.11.2017

Data și orele limită pentru predarea proiectelor - luni 20.11.2017 ora  20.00

Jurizarea proiectelor - 24.11.2017 - 26.11.2017

Anunțarea rezultatelor - 28.11.2017

Festivitatea  de  premiere  și  expoziția  de  proiecte  vor  avea  loc  în  perioada  noiembrie  2017  -

decembrie 2017 la o dată convenită de organizatori și parteneri și comunicată ulterior.

Itinerarea expoziţiei în ţară - ianuarie-martie 2018

2. PARTICIPAREA LA CONCURS

2.1. Calitatea de concurent

2.1.1  Participarea  se  poate  face  individual  sau  în  echipă.  Nu  există  o  limită  a  numărului  de

participanți  pe  echipă.  Autorii  principali  trebuie  să  fie  studenți  înscriși  la  momentul  predării

proiectului la una dintre universitățile menționate. Echipele participante pot coopta studenți cu alte

specializări (construcții, instalații) însă vor trebui să conțină cel puțin un autor principal student la

arhitectură sau urbanism.

2.1.2 Fiecare echipă va desemna un reprezentant dintre autorii principali care va fi persoana de
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contact în legătura cu secretariatul concursului 

2.1.3 Eligibilitate - Angajații sau rudele până la gradul al treilea inclusiv ale persoanelor care fac

parte din juriu sau ale organizatorilor și promotorilor nu au dreptul de a participa la concurs.

2.2. Condiții de participare

Participanții vor transmite în arhiva proiectului de concurs un document în format digital (.pdf) ce va

conține copii ale primelor pagini ale carnetelor de studenți ale membrilor echipei. 

2.3. Condiții în vederea jurizării 

2.3.1  Proiectele supuse jurizării trebuie să respecte: 

- Condițiile privind calitatea de concurent;

- Tema și regulamentul concursului;

- Termenul de predare;

- Anonimatul

2.3.2 Un concurent poate depune unul sau mai multe proiecte în concurs, fiecare fiind prezentat şi

predat separat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

3.1. Lansarea concursului 

Lansarea concursului are loc în data de 05.10.2017.

3.2 Documentația pusă la dispoziția concurenților

Documentația de concurs este disponibilă în format electronic și poate fi descărcată de pe  site-ul

concursului. Materialul documentar despre soluțiile Holcim este parte integrantă din documentația

de concurs.
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3.3. Dreptul concurenților de a solicita clarificări

Concurenții au dreptul de a pune întrebări privind subiectul concursului numai în scris pe site-ul

concursului până la data de 06.11.2017. Organizatorii  au obligația de a publica răspunsurile la

întrebările  puse  de  concurenți  până  la  data  limită  specificată  în  calendarul  concursului  -

10.11.2017. Răspunsurile fac parte integrantă din tema şi  regulamentul concursului.

4. CONȚINUTUL  ȘI PREDAREA PROIECTELOR

4.1 Predarea proiectelor

Predarea se va face digital pe  site-ul concursului  https://e-zeppelin.ro/prototip-comunitate/inscrie-

un-proiect/. Data limită pentru predare este  luni 20.11.2017 ora 20.00. Conținutul predării va fi

transmis într-o unică arhivă zip, conform specificațiilor de la punctul 4.3. Nu se admit completări,

înlocuiri sau modificări după data limită de predare. 

4.2 Anonimatul proiectelor 

Pentru păstrarea anonimatului fiecare proiect va avea un cod alfanumeric de identitate. Acesta va

fi compus din 2 litere urmate de 4 cifre, la alegerea concurenților. Codul de identitate va fi înscris

pe  fiecare  planșă  în  colțul  din  dreapta  sus  conform  specificațiilor  din  layout-ul  furnizat  în

documentația  de concurs.  Secretariatul  concursului  asigură  păstrarea anonimatului  până după

finalizarea jurizării. 

4.3 Conținutul predării 

Într-o  arhivă  zip  cu  dimensiunea  maximă  de  25mb,  denumită  cod  de  identitate.zip, vor  fi

transmise următoarele documente:

-   2  planșe  în  format  .pdf rezoluție  300  dpi   (denumite  cod  de  identitate_01.pdf,  cod  de

identitate_02.pdf) respectând layout-ul furnizat în documentația de concurs. Planșele vor cuprinde

toate piesele solicitate prin Tema de Concurs - capitolul Condiții de redactare și predare.

- document în format digital (.pdf) ce va conține copii ale primelor pagini ale carnetelor de studenți

ale membrilor echipei.

Arhiva va fi încărcată pe www.wetransfer.com, iar linkul de download va fi completat apoi în cadrul

formularului  de  înscriere  existent  pe  site-ul  concursului.  Orice  modificări  /  completări  ale
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documentelor predate se pot face, până la data limită de predare, numai prin refacerea completă a

înscrierii, respectiv transmiterea arhivei complete sub același cod de identitate.

5. JURIZAREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR

5.1. Verificarea proiectelor și jurizarea 

5.1.1 Proiectele de concurs transmise până la data și ora limită vor fi supuse jurizării. Proiectele

vor fi verificate de către secretariatul concursului în vederea conformității formale față de condițiile

regulamentului  de  concurs,  în  special  în  vederea  identificării  existenței  oricărui  motiv  de

descalificare. În baza raportului prezentat juriului, se va decide asupra admiterii în jurizare sau a

excluderii din concurs a unor proiecte care nu respectă prevederile temei și regulamentului. 

5.1.2 Juriul își va stabili propria procedură de lucru. Este responsabilitatea și obligația juriului de a

stabili o ierarhie potrivit căreia să declare câștigătorii și să acorde premiile.

5.2. Confidențialitate 

Concurenții nu au dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul

proiect.  Organizatorii  și  membrii  juriului  au  obligația  de  a  păstra  confidențialitatea  asupra

conținutului proiectelor și asupra deliberărilor până la încheierea jurizării.  Deliberările juriului nu

sunt publice. 

5.3. Criterii de apreciere 

Evaluarea proiectelor se va realiza exclusiv în conformitate cu încadrarea în cerințele temei și cu

calitatea ideii propuse prin proiect.

5.4. Comunicarea rezultatelor  

Organizatorii concursului vor comunica rezultatele concursului fiecărui participant al cărui proiect a

fost premiat, prin e-mail sau telefon, conform datelor de înscriere. Rezultatele vor fi făcute publice

prin intermediul  site-ului concursului în termenul prevăzut în calendar.

5.5. Contestații
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Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de

drept.

5.6. Publicarea rezultatelor concursului 

Organizatorii vor publica rezultatele pe site-ul concursului în termenul prevăzut de regulament, cu

menționarea autorilor  proiectelor  premiate.  De asemenea va fi  publicată și  o galerie virtuală a

proiectelor participante la concurs.

După desemnarea proiectelor premiate va avea loc o festivitate de premiere și o expoziţie publică

a tuturor proiectelor participante la concurs.

5.7. Promovarea concursului

În vederea promovării concursului, participanții ale căror proiecte au fost premiate sunt obligați să

transmită secretariatului de concurs o arhivă zip. care să conțină piesele desenate si imaginile ce

compun  planșele  de  concurs  salvate  individual  -  format  .tif  cmyk  300dpi  și  textul  explicativ  -

format .txt. Arhiva va fi trimisă la adresa prototip-comunitate@e-zeppelin.ro în termen de 7 zile de

la comunicarea rezultatelor.

6. PROPRIETATEA ASUPRA PROIECTELOR

Drepturile patrimoniale şi  morale asupra proiectelor  se supun prevederilor  Legii  8/1996 privind

dreptul  de  autor  și  drepturile  conexe  cu  modificările  și  completările  ulterioare.  Promotorii  și

Organizatorii pot utiliza imaginile proiectelor participante la concurs numai cu scopul promovării și

mediatizării concursului de idei .

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001

pentru  protecţia  persoanelor  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  libera

circulaţie a acestor date.

Prin participarea la concurs, concurenții sunt de acord cu prezentul regulament.
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