MEMORIILE CETĂȚII
Concurs deschis de soluții pentru instalație arhitecturală temporară

REGULAMENT
1. Generalități:
Promotorul concursului este Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, cu
sediul în Timișoara, Bastion Theresia, strada Martin Luther, nr. 4, corp B1, etaj 1, cod
poștal 300054, tel: +40 769 060 490, e-mail: memoriilecetatii@timisoara2021.ro,
website: http://www.timisoara2021.ro/
Concursul este o procedură de achiziție de servicii de proiectare și consultanță în
vederea implementării soluției.

Calendarul concursului
Lansarea concursului - 29.03.2018
Dată limită primire întrebări 05.04.2018
Dată limită răspuns întrebări 12.04.2018
Dată limită predare proiecte – 07.05.2018 până la ora 08:00
Publicarea listei proiectelor care îndeplinesc criteriile pentru jurizare – 08.05.2018
Data limită pentru depunerea eventualelor contestații pe procedură – 10.05.2018
Publicarea rezultatelor contestațiilor – 11.05.2018
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Jurizarea proiectelor – 12-14.05.2018
Anunțul oficial al proiectului câștigător – 15.05.2018

2. Juriul
Componența juriului:
Membri titulari
•

Șerban Țigănaș – arhitect, co-fondator Dico&Țigănaș, președintele Ordinului
Arhitecților din România (Cluj-Napoca, România)

•

Cristian Rusu – artist vizual, scenograf, asistent Facultatea de Teatru si
Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, România)

•

Ana Dzokic – arhitect, cofondator STEALTH (Belgrad, Serbia)

•

Valeri Gyurov – arhitect, membru fondator Transformatori (Sofia, Bulgaria)

•

Bogdan Cotîrță – manager de producție ATCCE

3. Secretariatul concursului
Atribuţiile secretariatului sunt: comunicare şi promovare, asistenţă tehnică,
organizarea şi secretariatul jurizării, comunicarea şi promovarea rezultatelor în mediul
profesional şi către public.
Documentația pentru concurs poate fi descărcată de pe site-ul www.timisoara2021.ro

4. Premii
Se va acorda un singur premiu, în valoare de 5000 euro.

2
Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană
Bastionul Theresia  Str. Martin Luther Nr. 4, Corp.B1, Et.1  300054, Timișoara
contact@timisoara2021.ro  www.timisoara2021.ro

Premiul este exprimat în sumă brută. Plata acestuia va fi efectuată în lei, la cursul
BNR din ziua efectuării plății, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare, în max.
30 zile de la finalizarea concursului.

5. Înscriere
Înscrierea la concurs este gratuită și se face în perioada 29 martie – 07 mai.
Înscrierea nu condiționează participarea, dar oferă concurenților informații la zi despre
desfășurarea concursului.

6. Întrebări și răspunsuri
Concurenţii pot adresa promotorului întrebări sau solicitări de clarificare în termenul
prevăzut în calendar, numai în scris, prin transmiterea lor la adresa de mail
memoriilecetatii@timisoara2021.ro – având ca subiect al e-mailului: ”Întrebare Memoriile Cetății”
Întrebările vor fi adresate în limba română.
Promotorul va transmite până la termenul prevăzut în calendarul concursului, prin email, concurenților înscriși şi va publica pe site-ul oficial al Asociației Timișoara
Capitală Culturală Europeană (www.timisoara2021.ro) răspunsurile la toate întrebările
primite.
7. Predarea propunerilor
7.1. Conținutul și forma documentației
Concurenţii vor preda online o arhivă electronică denumită numeproiect.zip, ce nu va
depăşi 100 Mb, conţinând următoarele piese:
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● 1 planşă A2, format .pdf, paginată pe verticală care să conțină obligatoriu
- minimum două perspective ale amenajării, dintre care una la nivelul ochiului și una
aeriană
- schiţe care să expliciteze atât conceptul cât şi scenariul funcţional;
- un text de prezentare a conceptului designului și suportului ideatic al propunerii.
- planuri, secţiuni, desfăşurări, detalii tehnice. Scara planurilor, vederilor și secțiunilor
va fi 1:100 sau 1:50. După caz, scara detaliilor este la liberă alegere. Piesele tehnice
vor fi suficient detaliate pentru implementare.
● un director cuprinzând fișiere separate cu piesele integrate în planșa de prezentare:
▪ perspectivele, schițele conceptuale, și piesele tehnice desenate, maxim 3500x3500 px
format .jpg, .png sau .tiff
▪ textul de prezentare, format .doc
▪ buget de execuție
● Formularul de participare (Anexa 2), completat, format .doc

7.2.Termene și condiții de predare
Concurenţii vor încărca proiectul până la ora 08:00 a datei de 7 mai pe o platformă de
transfer fișiere (tip wetransfer sau similar) și vor trimite linkul la adresa de e-mail
memoriilecetatii@timisoara2021.ro.
Întreaga documentație trimisă va fi în limbile română și engleză.

4
Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană
Bastionul Theresia  Str. Martin Luther Nr. 4, Corp.B1, Et.1  300054, Timișoara
contact@timisoara2021.ro  www.timisoara2021.ro

7.3.Asigurarea anonimatului
Pentru păstrarea anonimatului, fiecare proiect va avea un simbol alfanumeric de
identitate. Acesta va fi compus din 3 (trei) litere urmate de 4 (patru) cifre, la alegerea
concurentului.
Anonimatul se va respecta cu stricteţe şi va fi ridicat numai după încheierea
procesului-verbal al juriului. Propunerile, materializate prin toate materialele scrise
sau desenate, nu vor include nume sau semne distinctive care să constituie încălcarea
anonimatului.
Sunt permise logo-uri sau motto-uri care fac parte din conceptul de design.
Concurenţii vor şterge din câmpul proprietăţi / properties al documentelor de tip .pdf
numele autorului/ calculatorului etc.

8. Contestații
Concurenţii au dreptul să depună contestaţii în termenul prevăzut în calendarul
concursului dar numai referindu-se la probleme procedurale și de respectare a
regulamentului (analiza preliminară).
Analiza preliminară a lucrărilor se referă la gestionarea de către secretariatul
concursului a lucrărilor primite: verificarea planșelor, consemnarea abaterilor,
întocmirea unui proces verbal, publicarea acestuia.
Contestațiile privind analiza preliminară a lucrărilor de către secretariatul concursului
se vor depune online, pe adresa de mail memoriilecetatii@timisoara2021.ro, sub
forma unui document PDF, format A4, redactat în limba română. În formularea
contestației, pe lângă motivul depunerii acesteia, se va specifica numele
participantului.
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Evaluarea juriului nu poate fi contestată.
9. Eligibilitate
Concursul este deschis publicului larg, participării individuale sau în echipă. Fiecare
echipă poate avea un număr nelimitat de membri, însă va trebui să specifice în
formularul de înscriere un lider de proiect. Sunt acceptate echipe multidisciplinare, iar
o echipă poate înscrie mai multe soluții separat.
Liderul echipei va înscrie proiectul cu datele sale personale sau de birou – nume,
prenume, telefon, e-mail, urmând ca publicarea componenţei echipei să fie făcută după
ridicarea anonimatului.
Nu pot participa la acest concurs angajații și membrii Consiliului Director al
Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană și nici rudele de gradul I și II ale
acestora.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană
furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare sau dacă
organizatorul consideră că a încercat să fraudeze mecanismul de concurs.

10. Proprietate intelectuală
Utilizarea de imagini și/sau texte în prezentarea propunerii se va face cu respectarea
dreptului de autor al titularilor. Promotorul nu va fi responsabil nici de eventuale
tentative de plagiat, nici de utilizarea fără permisiune a materialelor incluse de
concurenți în propuneri (proiecte, imagini, texte etc.).
Asociația Timișoara Capitală Culturală este beneficiarul proiectului câștigător. Echipa
câștigătoare va cesiona exclusiv și fără limitare teritorială și temporală, prin clauză în
contractul de proiectare și consultanță în vederea producției și amplasării instalației,
drepturile patrimoniale pentru punere în operă și pentru utilizarea imaginilor
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proiectului în scopuri de promovare. Drepturile morale și calitatea de autor rămân
câștigătorului, iar promotorul se obligă să menționeze numele autorului/autorilor în
toate materialele de promovare.

11. Obligațiile câștigătorului concursului
Câștigătorul concursului se obligă să asigure consultanță tehnică în faza de producție
și amplasare a instalației, după caz.
Refuzul nejustificat al câştigătorului de a încheia contractul dă dreptul beneficiarului
de a invita la contractare echipa următoare în ierarhia stabilită de juriu.
12. Dispoziții finale
Prin participarea la acest concurs, concurenții sunt de acord să respecte prevederile și
cerințele formulate în prezentul document.
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