
 

Regulament 

Capitolul I. Despre concurs 

 

Art.1. Competiția este organizată de MILLENIUM IMAGE & COMMUNICATIONS în 

numele BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING S.R.L și are ca 

obiectiv selectarea a patru din cele mai apreciate portofolii înscrise şi susţiute în cadrul 

sesiunii interactive “Portfolio reviews” organizată în cadrul festivalului DIPLOMA 2016, şi 

trimiterea studenţilor/absolvenţilor în excursii în afara ţării, după cum urmează: doi 

studenţi/absolvenţi de la arhitectură pleacă în excursie la Bienala de la Veneţia 2016 în 

intervalul 18-20 noiembrie 2016, doi studenţi/absolvenţi de la design grafic pleacă în excursie 

la festivalul D&AD Londra în intervalul 25-27 aprilie 2017. 

Art.2. Premiile constau în: 2 nopţi cazare, bilet avion dus-întors, bilet/abonament la 

expoziţie/festival, diurnă.  

 

Capitolul II. Eligibilitate participanți și proiecte 

Art.3. Concursul este public și se desfăşoară ȋntr-o singură sesiune de ȋnscrieri şi prezentare a 

portofoliilor în cadrul sesiunii interactive Portfolio reviews. Pot ȋnscrie proiecte ȋn concurs 

persoane fizice, designeri și arhitecți peste 18 ani, de pe tot teritoriul țării, studenţi sau 

absolvenţi, care activează ȋn domeniu fie ca profesioniști fie ca amatori.  

Art. 4. Portofoliul înscris în competiţie poate conţine mai multe lucrări. 

Art.5. Nu pot participa ȋn competiție angajații companiilor BRITISH AMERICAN 

TOBACCO (ROMANIA) TRADING S.R.L și Millenium Image & Communications și ai 

oricăror altor companii implicate ȋn organizarea și desfășurarea concursului și nici rudele de 

gradul ȋntâi ale angajaților ȋn discuție. 

Art. 6. Proiectele ȋnscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, 

care afectează intimitatea altei persoane, nu respectă drepturile individului sau ȋndeamnă la 

discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare ȋn orice alt mod. 

Art. 7. Organizatorul poate refuza proiecte ȋnscrise ȋn competiție dacă acestea nu se 

ȋncadrează ȋn cerințele impuse de regulament. 

 

Capitolul III. Ȋnscriere proiecte 

Art. 8. Portofoliile pot fi ȋnscrise ȋn perioada 10 – 20 octombrie 2016.  



 

Art. 9. Aplicanții pot înscrie portofoliile o singură dată. Acestea pot conţine mai multe lucrări. 

Art. 10. Toate ȋnscrierile ȋn concurs se fac pe site-ul http://www.institute.ro/diploma.html, în 

formularul special, nu mai târziu de 20 octombrie 2016, ora 23:59. 

Art. 11. Organizatorii pot cere date suplimentare participanților dacă sunt neclarități privind 

informaţiile/portofoliile trimise. Ȋn cazul unor informații incomplete sau insuficiente sau a 

lipsei de răspuns din partea participantului ȋn cazul unei solicitări venite din partea 

organizatorilor, organizatorul poate decide eliminarea unui portofoliu din concurs. 

Art. 12. Ȋnscrierea ȋn concurs nu implică nicio taxă de participare. 

 

Capitolul IV. Jurizarea, alegerea câștigătorilor și premierea 

Art. 13. Portofoliile ȋnscrise ȋn concurs vor fi evaluate și notate de un juriu format din minim 

patru specialişti din fiecare categorie: arhitectură - Adrian Soare (SYAA), Andrei Șerbescu 

(ADN BA), Attila Kim,  Oana Coarfă (Republic of Architects); design grafic - Radu 

Manelici, Raymond Bobar, Andrei Cohn (Cohn&Jansen), Ștefan Vasilachi,  

Art. 14. Criteriile care vor fi avute ȋn vedere ȋn evaluarea portofoliilor sunt: originalitatea 

(caracterul inovator al lucrarilor), tehnica (corectitudinea/aplicarea tehnicilor). Criteriile au 

ponderi egale. Jurizarea se va face prin analizarea individuală a portofoliilor și dezbatere cu 

toți membrii juriului pentru selectarea studenţilor/absolvenţilor câştigători.  

Art. 15. Membrii juriului se pot recuza de la jurizarea unuia sau mai multor portofolii, dacă 

apar conflicte profesionale sau personale de interese (colaborări trecute sau existente cu unul 

dintre participanți sau alte tipuri de conexiuni similare).  

Art. 16.Organizatorii vor anunța câștigătorii pe data de 23 octombrie 2016.  

Art. 17. Vor fi aleși 4 (patru) câștigători. Se vor desemna câte doi câştigători per categorie – 2 

(doi) câstigători la arhitectură şi 2 (doi) câştigători la design grafic.   

Art. 18. Juriul ȋși rezervă dreptul de a decide neacordarea unuia dintre premii, în cazul în care 

niciunul din portofoliile ȋnscrise ȋn concurs nu ȋndeplinește criteriile de jurizare. 

Art. 19. Se vor acorda următoarele patru premii ȋn valoare totală de 5.660 eur: 

- Excursie la Bienala de la Veneţia, ȋn perioada 18 – 20 noiembrie 2016. Excursia 

include: două bilete de avion economy class dus-ȋntors, cazare pentru 2 persoane 

pentru 3 nopți, diurnă, bilet acces expoziţie; 

- Excursie la D&AD Festival la Londra, ȋn perioada 27 – 27 aprilie 2017. Excursia 

include două bilete de avion economy class dus-ȋntors, cazare pentru 2 persoane 

pentru 3 nopți, dirună, abonament acces festival.  

Art. 20. Premiile vor fi distribuite astfel: 2 (două) premii se acrodă studenţilor/absolvenţilor 

înscrişi la arhitectură; 2 (două) premii se acordă studenţilor/absolvenţilor înscrişi la design 

grafic. 

http://www.institute.ro/diploma.html
http://urbaniada.net/juriu.html
http://urbaniada.net/page/criterii-de-jurizare.html


 

Art. 21. Decizia juriului privind evaluarea portofoliilor și selectarea studenţilor/absolvenţilor 

câștigătoare nu poate fi contestată. 

Art. 22. Câștigătorul nu poate primi contravaloarea ȋn bani a premiilor obținute. 

 

 

Capitolul V. Alte mențiuni 

Art.23. Participanții ȋși asumă răspunderea pentru toate lucrările prezentate, textele și 

imaginile folosite pentru explicarea proiectului, ȋn concordanță cu legile privind drepturile de 

autor și de proprietate intelectuală. 

Art.24. Câștigătorii concursului ȋși dau acordul prin acest regulament și prin participarea ȋn 

competiție cu privire la acceptarea regulamentului competiţiei şi a desemnării câştigătorului.  

Art. 25. Organizatorul ȋși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament 

Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre ȋn vigoare numai după anunțarea ȋn mod 

public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care 

Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior. 

 
 


