Regulament EFIRO 2019
Expoziție Filatelică Națională cu Participare Internațională
1. Locul și data
1.1 Expoziția filatelică națională cu participare internațională, EFIRO 2019, celebrează
“560 de ani de la prima atestare documentară a orașului București” și “145 de ani
de la înființarea UPU”. În cadrul expoziției se va desfășura și “Al 40-lea simpozion de
Istorie Poștală Românească” al grupului de studiu “Cercul Internațional de Studii
România” din Germania. Expoziția va avea loc la Muzeul Recordurilor Româneşti,
Str. Parfumului 25-27, București, România.
1.2 Expoziția se va deschide joi, 19 septembrie 2019 după-amiaza și se va încheia
sâmbătă, 21 septembrie 2019, înainte de prânz.
2. Organizarea și sprijinul
2.1 Expoziția EFIRO 2019 este organizată de Federația Filatelică Română împreună cu
Muzeul Recordurilor Românești.
2.2 EFIRO 2019 este o expoziție națională cu participare internațională și are ca scop
principal preselecţia exponatelor pentru expoziția BALKANFILA 2020.
2.3 Muzeul Recordurilor Românești este principalul sponsor al EFIRO 2019.
2.4 Limba oficială a expoziției este limba română și complementar limba engleză.
2.5 Orice persoană fizică sau juridică este binevenită să sponsorizeze sau să sprijine
material această manifestare.
3. Regulamentele
3.1 Pentru EFIRO 2019 se vor aplica următoarele reguli:
a) Reglementările FIP (GREX) și FEPA pentru expoziții / FREGEX /
b) Regulamentul general pentru evaluarea exponatelor competitive / GREV /
c) Reglementări speciale pentru evaluarea exponatelor competitive / SREV /
d) Exponatele "Un panou" vor face obiectul Ghidului pentru evaluarea expunerilor de
"Un panou" la expozițiile FIP.
e) Exponatele din clasa "OPEN" vor face obiectul recomandărilor privind jurizarea
clasei OPEN.
f) Reglementări speciale ale expoziției EFIRO 2019.
-24. Rangul expoziției și clasele de expunere

Expoziția EFIRO 2019 este o expoziție de Rang I și exponatele se pot prezenta în
urmatoarele clase:
A. Clase Noncompetitive: Clase în afara competiției
a) Clasa oficială (pentru Administraţii poștale şi Muzee)
b) Clasa de onoare (pentru exponate ale invitaților speciali sau ale membrilor de juriu).
B. Clase Competitive:
B.1 Filatelie tradițională
B.2 Istorie poștală
B.3 Filatelie tematică
B.4 Maximafilie
B.5 Fiscale
B.6 OPEN
B.7 Întreguri poştale
B.8 Aerofilatelie
B.9 Cartofilie
B.10 Un panou
B.11 Literatura filatelică
a. Cărți și studii speciale
b. Cataloage
c. Publicații periodice.
Notă: exponatele "Un Panou" vor fi alocate la clasele competitive de care aparțin.
5. Condiții de participare
5.1 Participarea este deschisă tuturor colecționarilor care sunt membri ai unei societăți
afiliate la Federația Filatelică Română sau la o Federație invitată.
5.2 Expoziția EFIRO 2019 nu are o Clasa a Campionilor, în acest caz nu se vor admite
la clasele competitive exponate de 8 cadre sau care au obținut LV-G-LG la expozițiile
FIP. La solicitarea expozantului și cu acordul Comitetului de Organizare, acestea se pot
expune la clasa A.1.b. noncompetitivă.
5.3 Pentru clasa competiţională se acceptă exponate de 5 cadre care au obținut cel puțin
o medalie de vermeil la o expoziție de rang II şi în mod special exponate în prima
vizionare. Comisarii naționali vor confirma calitatea noilor exponate.
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5.4 Se acceptă nu mai mult de două exponate de expozant şi numai în clase diferite.
Pentru clasa "Literatură" nu există restricții. În clasa filatelică de Literatură, exponatele
trebuie să fi fost publicate / emise după:
• 1 ianuarie 2014 pentru manuale sau studii speciale (clasa B.11a)
• 1 ianuarie 2018 pentru cataloage sau publicații periodice (clasele B.11b, B.11c)
5.5 Expozantul are dreptul de a participa folosind un pseudonim, cu condiția ca numele
și afilierea sa la o societate filatelică să fie cunoscute de comisarul național și de
Comitetul de Organizare, care sunt apoi autorizați să informeze Juriul despre aceasta.
6. Înscriere și acceptare.
6.1 Formularul de înscriere va fi însoțit de o fotocopie a fișei introductive a exponatului,
sau un sinopsis și trimisă comisarului național respectiv.
6.2 Formularul de înscriere împreună cu pagina introductivă, vor fi trimise de către
comisarul național comitetului de organizare până la 31 mai 2019.
6.3 Exponatele trebuie să fie introduse la clasa corectă. Juriul își rezervă dreptul de a
redistribui clasificarea incorectă. Nici un exponat nu poate fi introdus în mai multe clase.
Conținutul exponatelor trebuie să fie în conformitate cu standardele morale și etice,
precum și cu Legea română.
6.4 Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a respinge orice exponat fără a
justifica respingerea.
6.5 Fiecare exponat acceptat va fi înscris în catalogul oficial al expoziției sub titlul său
dat, așa cum este menționat în formularul de înscriere și cu o scurta descriere.
6.6 Lista exponatelor acceptate va fi trimisă comisionarului national/regional sau
expozantului, cel târziu până la data de 15 iulie 2019 pentru a avea suficient timp
să informeze expozanții.
7. Taxele de participare
7.1 Nu există taxe de participare pentru niciuna dintre clasele expoziției.
8. Alocarea și dimensiunile cadrelor.
8.1 Vor exista aproximativ 300 de cadre (feţe de panou) pentru toate clasele, cu o
dimensiune de 970x1200 mm. Un panou conține 16 coli măsurate DIN A4 / 210x297mm
și 12 mm grosime de la planșă la suprafața geamului.
8.2 Planşele vor fi montate pe 4 rânduri de câte 4. Fiecare planşe trebuie protejată în
plastic transparent.
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8.3 Se pot monta şi formate atipice, dar trebuie menționat pe formularul de înscriere și
avertizați în scris organizatorii.
8.4 Literatura filatelică va fi afișată în dulapuri speciale de prezentare sau în sălile de
expoziție, care vor fi la dispoziția vizitatorului.
8.5 Comitetul de Organizare va decide asupra alocării cadrelor în clasele necompetitive.
8.6 În clasele competitive se vor aloca câte 5 cadre sau 1, funcție de clasa
competițională.
8.7 Fiecare membru din țările invitate va avea la dispoziție 30 de cadre. Dacă un membru
nu utilizează toate cadrele sale, atunci Comitetul de Organizare va oferi cadrele rămase
unui alt membru.
9. Prezentarea exponatelor
9.1 Toate exponatele trebuie montate pe pagini albe. Nu se acceptă exponate montate
pe pagini întunecate sau negre. Planșele expuse trebuie să conțină piese în original.
9.2 Comitetul de Organizare sfătuiește expozanții sa foloseasca pentru protecția
planșelor, plastic transparent cristal destul de rigid pentru a asigura o mai bună
prezentare a planșelor.
9.3 Originalul certificatului de expertiză trebuie pus la dispoziția Juriului prin
introducerea acestuia în partea din spate a paginii. O mică literă © trebuie notată în
colțul din dreapta jos al paginii din exponat.
10. Comisarii
10.1 Fiecare țară invitată trebuie să numească un comisar care poate fi și juror.
Responsabilitățile și privilegiile comisarilor sunt cele desemnate în articolele 25, 27 și
28 din GREX.
11. Juriul
11.1 Juriul va fi compus din jurați numiți de Federația Filatelică Româna. Fiecare țară
invitată poate avea un membru de juriu.
11.2 Privilegiile membrilor de juriu se vor comunica ulterior.
12. Premii
12.1 Premiile vor fi acordate de Juriul Internațional. Jurorii vor folosi regulamentele FIP
corespunzătoare (SREV) pentru toate clasele de expoziții.
12.2 Premii pentru exponate de clase competitive.
EFIRO 2019 va fi expoziție de rang I, deci premierea va fi făcută în conformitate cu
următoarele puncte:
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♥ Medalia de aur (85 - 100 de puncte)
♥ Medalie de Vermeil mare (80 - 84 puncte)
♥ Medalie de Vermeil (75 - 79 de puncte)
♥ Medalie de Argint mare (70 - 74 de puncte)
♥ Medalie de Argint (65 - 69 puncte)
♥ Medalie de Bronz argintat (60 - 64 de puncte)
♥ Medalie de Bronz (55- 59 de puncte)
♥ Diploma (≤ 54 puncte)
Premiile vor fi însoțite de certificate.
Medaliile sunt confecţionate din metal comun, identic pentru toate premiile.
12.3 Fiecare Federație este binevenită să doneze un Premiu Special; va fi pus la
dispoziția juriului şi acordat exponatului pentru originalitate, un tratament nou etc.
12.4 Comitetul de Organizare va desemna Marele Premiu al Expoziţiei. Premiul special
va fi acordat prin decizia juriului în timpul ceremoniei de Palmares de către președintele
Federației Filatelice Române.
13. Livrarea și returnarea exponatelor
13.1 Toate exponatele trebuie transportate în plicuri speciale care să protejeze planșele.
Fiecare foaie trebuie să fie numerotată și închisă în poşetă transparentă de protecție
închisă pe trei laturi. Certificatele de experiză pot fi plasate în spatele foii
din interiorul poşetei de protecție. Numerotarea planşelor va fi continuă și va fi plasată
în oricare dintre colțurile inferioare frontale.
13.2 Exponatele din clasa "Literatură" trebuie expediate în prealabil într-un
singur exemplar până la 20 august 2019. Exponatele din clasa "Literatură" nu vor fi
returnate. Ele vor fi expediate Comitetului de Organizare de către expozant la adresa
indicată în formularul special pentru înscriere.
13.3 Toate cheltuielile legate de expedierea exponatului vor fi suportate de expozant.
Exponatele vor fi returnate expozanților prin modalitatea în care au fost expediate.
13.4 Comitetul de Organizare recomandă ca exponatele să fie livrate și returnate de către
Comisarii Naționali.
14. Asigurări și securitate
14.1 Fiecare expozant trebuie să asigure pe propria cheltuială exponatul prezentat la
EFIRO 2019.
14.2 Comitetul de Organizare al expoziției va lua măsurile corespunzătoare
pentru protejarea, manipularea și expunerea colecțiilor de la sosirea acestora până la
întoarcerea lor.
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14.3 Comitetul de Organizare al EFIRO 2019 și angajații acestora, în caz de dezastre
naturale, nu vor fi făcuţi răspunzători pentru nicio pierdere sau deteriorare a unui
exponat din momentul primirii până la întoarcere.
14.4 Montarea şi demontarea exponatelor se va efectua de personal desemnat de către
Comitetul de Organizare. La cerere, aceasta se va face de către comisar sau expozant
sub directa supraveghere a unui delegat al Comitetului de Organizare.
14.5 Cererile de returnare, înlocuire parțială sau demontarea exponatelor în perioada
desfășurării expoziției nu sunt acceptate.
14.6 Pentru toate divergentele legale care apar între Comitetul de Organizare al EFIRO
2019 și expozanți, Legile României se vor aplica exclusiv.
15. Formalități vamale
15.1 Instrucțiunile speciale privind regulamentele vamale pentru exportul și importul
exponatelor vor fi trimise comisarilor naționali. Colecțiile din afara Uniunii Europene
trebuie însoțite de carnet ATA.
15.2 Expozanții trebuie să transmită comisarilor lor naționali, împreună cu înscrierile
lor, o listă sau un inventar, indicând pentru fiecare planșă numărul de timbre sau obiecte
filatelice.
16. Despre Comitetul de Organizare.
16.1 Comitetul de Organizare al EFIRO 2019 își rezervă dreptul de a modifica
regulamentul în vigoare. În acest caz, expozanții vor fi informați imediat despre orice
modificare.
16.2 Prin semnarea formularului de înscriere finală, fiecare expozant acceptă aceste
Reguli speciale pentru EFIRO 2019.
16.3 Interpretarea și soluționarea problemelor care nu sunt incluse în prezentul
Regulament, depind de decizia Comitetului de Organizare al EFIRO 2019, iar decizia
va fi definitivă.
16.4 În caz de discrepanță sau dezacord care nu poate fi rezolvat într-un mod amiabil
între părți, locul de competență va fi Tribunalul București.
Adresa de corespondenţă:
Comitetul de Organizare al EFIRO 2019
Str. Caramfil G. Nicolae, 71-73, Et. 5, Intrarea Ghe. Simionescu
Sector 1
BUCURESTI 014142
Romania
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Președintele Comitetului de Organizare,
Leonard Pașcanu
Tel: +40 744 500 566
e-mail : federatia_filatelica@ yahoo.com
====================
Comisar general,
Francisc Ambruș
Tel: +40 722 934 317
e-mail : franambrus@yahoo.com
====================
Notă: În cazul abaterilor care pot fi atribuite diferențelor dintre diferitele versiuni
lingvistice ale acestui Regulament special al EFIRO 2019 versiunea română este
obligatorie.

