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CONCURS DE PROIECTARE 

“LEMET 30 DE ANI” 

 

 

ANUL 2021 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE CONCURS 

 

 

 

 

 

 

Designul de mobilier este un act de creatie, un domeniu multidisciplinar interesat de 

ansamblul factorilor (social-economici, functionali, tehnici, ergonomici, estetici, etc.) 

care contribuie la aspectul si calitatea produsului de mare serie. 
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1. SCOPUL CONCURSULUI 

Scopul concursului este:  

- sa faciliteze intalnirea intre creatie, viziune si talent care genereaza progres 

- sa infrumusetam casele romanilor prin ascultarea glasului creativ, existent in  

cadrul intern LEMET  

2. ORGANIZATORI : LEMET SRL 

Cu ocazia anului jubiliar 2021, 30 ani de la infiintarea firmei LEMET se organizeaza 

concurs de proiectare cu tema: “Mobilier pentru lucrul de acasa” 

 

3. INFORMATII SUPLIMENTARE  

Pana la data depunerii proiectului, participantii inscrisi la concurs pot solicita membrilor 

comisiei lamuriri in legatura cu desfasurarea concursului. Intrebarile vor fi adresate 

catre urmatoarea adresa de email: concurs@lemet.ro  

 

4. TEMA CONCURSULUI: 

4.1. CONTINUT: PROIECTARE MOBILIER PENTRU LUCRUL DE ACASA 

4.2. Produsele trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: 

a) sa aiba o conceptie unitara intr-o structura moderna, cat mai apropiat de 

trendurile actuale din domeniu, atractiv, functional, flexibil, stabil. 

b) sa asigure o utilizare eficienta a spatiului de locuit; 

c) sa ofere un concept nou; 

d) sa propuna elemente de structura usoara, dar rezistenta, din materiale moderne, 

fiabile in conditii de montaj repetat care urmaresc unitatea si stabilitatea 

produsului 

e) sa permita transportul si depozitarea in conditii optime a elementelor de 

structura, un montaj/demontaj rapid si cu minimum de manopera si echipamente; 

f) sa respecte si sa indeplineasca functia ceruta in concurs. 
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4.3. Bibliografie si surse de inspiratie admise:   

- Manuale de specialitate; 

- Referate de specialitate intocmite in cadrul facultatilor de specialitate; 
- Produse de mobilier cu componente similare, aflate pe piata; 
- Produsele concurentei; 
- Literatura de avangarda; 
- Orice alta sursa de inspiratie care poate fi folosita in mod legal. 

4.4. Nu sunt luate in considerare lampi, produse textile pentru interior si scaune de 

birou. 

4.5. Este necesar ca produsele prezentate in concurs sa nu fi fost comercializate sau 

mediatizate la alte concursuri. 

 

5. PREMII 

Premiile acordate, sub forma de prima: 

Premiul I – 7.500 lei brut 

Premiul II – 6.000 lei brut 

Premiul III – 5.000 lei brut 

Mentiune* – 2.000 lei brut 

*se vor acorda mai multe mentiuni 

NOTA: In cazul in care proiectul sau prototipul este realizat de un colectiv de 

concurenti, premiul nu isi modifica valoarea, se acorda echipei si nu fiecarui membru in 

parte.  

 

6. PERIOADA DE DESFASURARE 

- Perioada de inscriere:  pana la 15 Aprilie 2021 

- Perioada de predare a proiectului: 16 Aprilie - 15 Iunie 2021 

6.1. Selectarea si premierea proiectelor vor avea loc in cursul lunii iunie 2021, la o data 

care va fi comunicata ulterior. 
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7. PARTICIPANTI 

7.1. Se poate inscrie in concurs orice persoana angajata in cadrul firmei LEMET. 

 

8. CONDITII DE PARTICIPARE 

8.1. Concursul se desfășoară în anonimat.  

8.2. Pentru a vă putea înscrie la CONCURS, trebuie să completați FORMULARUL DE 

PARTICIPARE și să-l trimiteți la adresa de email concurs@lemet.ro  până la data de 15 

Aprilie 2021. 

8.3. Secretarul Comisiei confirma solicitantului via email statutul de Participant la 

concurs. 

8.4. In cazul celor care ridica/preda fizic formularul de participare, statutul de 

Participant la concurs este confirmat prin faptul ca Secretarul Comisiei ofera plicurile, 

talonul de identificare si regulamentul de concurs. 

8.5. Cerere de inscriere la concurs se va completa de catre participant cu datele de 

identificare (nume, prenume, adresa de email, telefon), care se va ridica de la 

Secretarul Comisiei sau de la unul din membrii Comisiei. 

8.6. Participantul la concurs va ridica de la Secretarul Comisiei sau de la unul din 

membrii Comisiei: 

• 1 plic format A3 – va contine plansele scrise/desenate ale proiectului+plicul 

format A5 

• 1 plic format A5 – va contine Talonul de Identificare 

• Talonul de identificare (nume, prenume + numarul de identificare din 10 cifre) 

• Regulamentul de concurs 

8.7. Numarul de identificare va fi format din 10 cifre alese aleatoriu de catre 

Participant, pentru a pastra caracterul anonim in timpul jurizarii proiectelor. 

 

9. DEPUNEREA PROIECTULUI 

9.1. TALONUL DE IDENTIFICARE se va introduce in alt plic inchis (format A5), care va 

fi la randul lui inserat alaturi de continutul Proiectului, in interiorul plicului format A3. 
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9.2. Proiectul va fi depus direct la Secretarul Comisiei  sau la unul din membrii Comisiei, 

in plic inchis (format A3). 

9.3. Plicul inchis-format A3 va fi sigilat de catre cei mentionati anterior in prezenta 

Participantului. Pe plic va fi mentionat numai numarul de identificare ales de concurent. 

9.4. Continutul Proiectului este descris la pct.13 al prezentului Regulament. 

9.5. Gasirea oricarui nume al concurentului, logo sau sigla care sa duca la identificarea 

participantului pe proiecte sau pe suportul electronic, in afara talonului de identificare, 

va duce la descalificarea proiectului. 

 

10. DREPTURI DE AUTOR 

12.1. Fiecare participant la Concurs isi asuma pe proprie raspundere ca este detinatorul 

drepturilor intelectuale si de proprietate asupra proiectului sau proiectelor depuse. 

12.2. Participantii pot sa isi protejeze lucrarile, in termenii Legii dreptului de autor, 

inainte de trimiterea lor la concurs. 

10.3. Organizatorii Concursului nu isi asuma nici o responsabilitate privind eventualele 

incalcari ale drepturilor intelectuale si de proprietate asupra proiectelor depuse de 

participant in Concurs. Responsabilitatea revine integral celui care a depus Proiectul. 

10.4. Organizatorii Concursului isi rezerva dreptul de a prezenta si publica aceste creatii 

in orice context, cu conditia mentionarii autorului. 

 

11. JURIUL SI JURIZAREA 

11.1. Juriul a fost desemnat de catre Conducerea LEMET. 

11.2. Fiecare membru al juriului acorda fiecarui Proiect / Produs cate o nota de la 1 la 

10 (tinand cont de criteriile pe care produsul trebuie sa le indeplineasca – conform 

pct.4.2 / Tema Concursului), urmand ca nota finala a Proiectului / Produsului sa fie 

media aritmetica a notelor acordate aceluiasi Proiect / Produs. 

In baza notei finale a fiecarui proiect / produs se stabileste clasamentul si implicit 

castigatorii Concursului. 

Dupa procesul de jurizare, se desfac plicurile format A5 (talonul de identificare), astfel 

dezvaluind numele participantilor castigatori. 
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Notele finale ale fiecarui proiect / produs sunt trecute in procesul verbal intocmit si 

semnat de toti membrii juriului. 

11.3. Rezultatele jurizarii vor face obiectul unei informari interne. 

 

12. CONSIDERENTE LEGALE 

12.1. Deciziile juriului privind evaluarea si notarea proiectelor sau a produselor din 

concurs sunt inatacabile. 

12.2. Participarea la acest concurs implica acceptarea tuturor conditiilor acestui 

Regulament de concurs. 

 

13. REDACTAREA PROIECTULUI  

Proiectul va fi redactat pe format A4 - A3 continand obligatoriu: 

13.3.1. Memoriul tehnic, tehnoredactat pe computer sau schitat manual indosariat (nu 

se admit foi volante), trebuie sa contina in mod explicit urmatoarele informatii: 

a) Tema proiectului: obiectivul, noutatea; 

b) Justificarea necesitatii temei proiectului in opinia participantului; 

c) Explicatii ale detaliilor tehnice (dimensiuni, tipurile de materiale 

folosite,functionalitate) 

d) Raportul ergonomic dintre obiect si om (a cărui formă este special adaptată la 

condițiile de muncă și de utilizare) 

e) Intructiuni/descrieri tehnice privitoare la identitatea pieselor si asamblarea lor 

(schema de montaj) 

f) Costul estimativ: un tabel in care sunt detaliate costurile de productie, de 

vanzare, numar estimat de bucati vandute/an;  

g) Actiuni de marketing si de vanzare estimate a fi necesare in cazul implementarii 

proiectului. 

13.3.2. Perspective clare ale produsului, din mai multe unghiuri (vederi 3D) cu sectiuni 

si/sau detalieri specifice, acolo unde se doreste explicitarea unor solutii constructive; 

format A4 sau cel mult A3 pentru a putea fi pliate si indosariate impreuna cu memoriul 

tehnic; 

13.3.3. Perspective ale unui spatiu in care va fi prezentat produsul inscris in concurs, cu 

ambientarea necesara (prin ambientare se inteleg obiecte decorative care sa puna in 

valoare produsul). 


