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REGULAMENT CONCURS DE 

FOTOGRAFIE  

“SAMOILĂ MÂRZA – FOTOGRAFUL  

UNIRII”  

 

TEMA CONCURSULUI: Comuna fotografului Unirii SAMOILĂ MÂRZA 

SECȚIUNI: 

1. Portret 

2. Peisaj 

3. Arhitectură locală 

4. Temă liberă 

Fotografiile care vor fi înscrise în primele 3 secțiuni (Portret, Peisaj și 
Arhitectură locală) trebuie să respecte Tema concursului – criteriu 

eliminatoriu.  
 

Art. 1 Organizatorul concursului   

1.1 Concursul  este  organizat  de  către  PRIMĂRIA COMUNEI SÎNTIMBRU, 

denumit în continuare “Organizator”.  
1.2 Toți participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile 

prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit în continuare 

Regulament oficial).   

1.3 Imaginile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi excluse din 

concurs.  
1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, 

sub condiția notificării publice, prealabile modificării, pe site-ul Primăriei 
Comunei Sîntimbru, www.comunasintimbru.ro .  

 

Art. 2 Dreptul de participare 

2.1 La acest concurs poate participa orice persoană fizică cu domiciliul stabil în 
România. Participanții minori vor avea nevoie de acceptul în scris al unuia dintre 
tutorii legali, utilizând formularul special pus la dispoziție de către organizatori. 
(Formularul este anexa nr. 2 a prezentului regulament și face parte integrantă din 
acesta) 

http://www.comunasintimbru.ro/
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2.2 Angajații PRIMĂRIEI SÎNTIMBRU și membrii juriului precum și rudele  de  

gradul  I  ale  acestora,  angajații  firmelor și instituțiilor partenere  implicate  în  

derularea  concursului  nu  pot  participa și nu pot fi desemnați  câștigători  în  

cadrul  acestui  concurs.  

2.3 Fiecare participant are dreptul de a înscrie maxim 2 fotografii per secțiune în 

concurs. 

 

Art. 3 Mecanismul Concursului  

3.1 Participanții trebuie să trimită pe adresa de e-mail 

concurssamoilamarza@yahoo.com fotografiile cu care vor să participe la 
concurs, împreună cu Formularul de înscriere completat (Formularul de 

înscriere este anexa nr. 1 a prezentului regulament și face parte integrantă din 

acesta). 

3.2 Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea unei fotografii la 

concurs pe motiv de neconcordanță cu tema concursului. 

Nu vor fi acceptate fotografiile care:  

 au influență politică, sunt denigratoarea la adresa comunei sau a anumitor 
locuitori; 

 au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator; 

 promovează orice fel de discriminare, consumul de droguri, tutun și alcool;  

 pot aduce prejudicii de orice fel cuiva;  

 nu aparțin concurentului;  
 conțin publicitate.  

3.3 Câștigătorii vor fi aleși în funcție de punctajul acumulat în urma deciziilor luate 

de juriul concursului, conform criteriilor de jurizare menționate în art. 7 al 

prezentului Regulament.  

3.4 Organizatorii vor contacta atât câștigătorii cât și participanții ai căror lucrări au 
fost acceptate în salon pentru a trimite fotografiile care urmează a fi expuse, în 
format clasic, pe hârtie fotografică, conform specificațiilor tehnice din 
prezentul Regulament. 

3.5  Specificații tehnice:  

 Să se încadreze în tema concursului (cu excepția secțiunii ”Tema liberă”) 
 Titlul fișierului trebuie în mod obligatoriu să fie în forma următoare: 

Nume_Prenume-Titlu_Imagine,  

mailto:concurssamoilamarza@yahoo.com
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 - de exemplu: Popescu_Ion-Rasarit_in_Galtiu.jpg 

 Dimensiunea minimă a imaginii: 2 mb  

 Rezoluție: minim 1.500px latura mare, latura mică va fi proporțională. 

Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate la 300dpi.  
 Formatul de fișier: .jpg.  

 Fotografiile pot fi alb negru sau color  

 Se acceptă prelucrarea pozelor la nivel de corecții de bază 
(brightness/contrast, levels, unsharp, crop, wb, etc.), atât timp cât aspectul nu 
se depărtează mult față de fotografia originală 

 Colajele nu sunt acceptate 

 Fotografiile nu trebuie să conțină watermark-uri sau rame  

 Adăugarea/scoaterea elementelor în fotografie (cloning, healing, filtre art etc.) 

nu este acceptată.  

 Lucrările acceptate și care vor fi expuse, vor fi trimise în format clasic pe 
hârtie fotografică în formatul 30/40 sau 20/30 cu paspartu. 

3.6 Fotografiile câștigătoare vor fi afișate pe site-ul www.comunasintimbru.ro 

precum și pe pagina de facebook a PRIMĂRIEI COMUNEI SÎNTIMBRU. 

 Se vor fi afișa doar fotografia, titlul acesteia precum și numele persoanei care 

a realizat-o, fără datele de contact ale acesteia.  

 Datele de contact (e-mail, număr de telefon, adresa, etc.) se înscriu în 
categoria datelor cu caracter personal și vor fi prelucrate de Comuna 
Sîntimbru cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679 /2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal, şi libera circulaţie a acestor date. 
 

Art. 4 Condiții de participare  

4.1.  Lucrările fotografice înscrise în concurs trebuie să fie originale, realizate de 
participant.  

4.2.  a) Participanții trebuie să trimită pe adresa de e-mail 

concurssamoilamarza@yahoo.com fotografiile cu care vor să participe la 

concurs, împreună cu Formularul de înscriere completat.  

 b) Participanții minori, alături de formularul de înscriere menționat anterior, 

trebuie să trimită și acceptul de participare al unui părinte / tutore, utilizând 
formularul pus la dispoziție de Organizator. 

http://www.comunasintimbru.ro/
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Participanții la concurs sunt rugați să COMPLETEZE CORECT datele personale în 

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE precum și în FORMULARUL DE ACCEPTARE 

A PĂRINTELUI / TUTORELUI PENTRU PARTICIPAREA UNUI MINOR LA 

CONCURS (dacă este cazul).   
4.3.  În concurs vor intra fotografiile trimise pe adresa de e-mail 

concurssamoilamarza@yahoo.com însoțite de formularul de înscriere, cu 
respectarea termenelor din prezentul regulament.   

4.4. Pentru identificare,  câștigătorii  vor  avea  nevoie  de  un  document  de  
identitate:  pașaport, buletin de identitate sau carte de identitate.  

 

Art. 5 Dreptul de autor 

5.1 Autorii fotografiilor înscrise în concurs rămân proprietarii acestora. 
5.2 Participanţii îşi dau acordul, prin înscrierea în concurs, ca lucrările transmise să 
fie publicate / utilizate, cu titlu gratuit (fără niciun fel de obligație din partea 

organizatorului concursului) pe site-ul Primăriei Comunei Sîntimbru, pe pagina de 
facebook a acesteia precum şi pe orice alte canale media, dacă organizatorii 
consideră necesar acest lucru, fiindu-se menționat realizatorul acesteia. 

5.2 Prin trimiterea formularelor de înscriere, realizatorii fotografiilor sunt de acord 
în mod implicit ca acestea să fie publicate / utilizate de către organizatori cu titlu 

gratuit în spațiul și contextul concursului și al Centenarului Marii Uniri, precum și în 

scopuri compatibile, proiecte viitoare, evenimente. 

5.3 COMUNA SÎNTIMBRU nu își asumă răspunderea pentru nicio fotografie 
însușită în mod ilegal de către concurenți.  
5.4 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau 
indirecte ce pot apărea ca urmare a participării cu fotografia în acest concurs. 
 

Art. 6 Calendar de desfășurare:   

- Perioada de trimitere a lucrărilor: 10 - 31 august 2018 

- Jurizarea lucrărilor primite: 4 - 6 septembrie 2018. 

- Anunțarea câștigătorilor: 10 - 15 septembrie 2018 

- Contactarea câștigătorilor și a realizatorilor fotografiilor acceptate în salon 
pentru trimiterea lucrărilor în format clasic, pe hârtie fotografică: 15 - 18 

septembrie 2018. 

- Primirea lucrărilor în format clasic: 18 septembrie - 1 octombrie 2018 

- Pregătirea salonului: 1 - 10 octombrie 2018 

- Vernisajul expoziției: 11 octombrie 2018.   

mailto:concurssamoilamarza@yahoo.com
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- Intrarea în posesia premiilor: la vernisajul expoziției care va avea loc în data 
de 11 octombrie 2018.   

 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate 
Calendarul de desfășurare al concursului cu condiția notificării publice, 
prealabile modificării, pe site-ul Primăriei Comunei Sîntimbru, 
www.comunasintimbru.ro . 

 

Art. 7 Juriul și criteriile de jurizare 

7.1. Juriul va fi format din: 

 2 reprezentanți ai Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba Iulia 

 2 nepoți ai fotografului Samoilă Mârza 

 un reprezentant al Primăriei Comunei Sîntimbru, organizator al 

CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE SAMOILĂ MÂRZA – FOTOGRAFUL 

UNIRII 

7.2  CRITERIILE DE JURIZARE SUNT URMĂTOARELE: 

a) Respectarea  temei  concursului (criteriu  eliminatoriu) -  fotografiile  

trebuie  să  ilustreze comuna fotografului Samoilă Mârza. 
b) Respectarea secțiunii în care este înscrisă fotografia (criteriu eliminatoriu) 

– fotografiile înscrise la una dintre primele 3 secțiuni trebuie să ilustreze 
portrete, peisaje, arhitectura locală.  

c) Calitatea artistica a fotografiilor 

d) Claritatea fotografiei 

e) Compoziția fotografiei 
f) Creativitate  

g) Originalitate  

h) Estetica imaginii 

7.3 Borderou de punctaj pentru notarea lucrărilor înscrise în concurs: 

 

Criteriu Punctaj 

Calitatea artistică a fotografiei 20 p 

Claritatea fotografiei 10 p 

Compoziția fotografiei 20 p 

Creativitate  20 p 

Originalitate 20 p 

Estetica imaginii 10 p 

Total  100 p 

http://www.comunasintimbru.ro/


6 

 

8 Premii 

8.1 În cadrul acestui concurs vor fi acordate premii cu o valoare totală de peste 5000 

lei, constând în bani și plachete. 

8.2 Se vor acorda 3 premii pentru fiecare secțiune, precum și un Mare premiu al 
concursului: 

Premiile acordate în cadrul concursului sunt următoarele: 

 Premiul I – în valoare de 500 lei însoțit de diplomă și plachetă 

 Premiul II – în valoare de 300 lei însoțit de diplomă și plachetă 

 Premiul III – în valoare de 200 lei însoțit de diplomă și plachetă 

 Marele Premiu al Concursului de fotografie “SAMOILĂ MÂRZA – 

FOTOGRAFUL UNIRII” – în valoare de 1000 lei însoțit de diplomă 
și plachetă 

8.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica numărul și valoarea premiilor 
anunțate sub condiția notificării publice, prealabile modificării, pe site-ul Primăriei 
Comunei Sîntimbru, www.comunasintimbru.ro. 

  

http://www.comunasintimbru.ro/
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Anexa nr. 1 la Regulamentul concursului de fotografie “SAMOILĂ MÂRZA – FOTOGRAFUL  UNIRII” 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

LA CONCURSUL DE FOTOGRAFIE  

„SAMOILĂ MÂRZA – FOTOGRAFUL UNIRII” 

 

Numele și prenumele: ______________________________________________ 

CNP: ___________________________________________________________ 

Domiciliu: _______________________________________________________ 

Telefon: _____________________; Email: _____________________________ 
 

Solicit înscrierea la concursul de fotografie  
„Samoilă Mârza – fotograful Unirii” cu următoarele lucrări: 

 

Titlul Fotografiei: _________________________________________________ 

Numele fișierului conținând fotografia: ________________________________ 

Secțiunea: _______________________________________________________ 

Titlul Fotografiei:_________________________________________________ 

Numele fișierului conținând fotografia: ________________________________ 

Secțiunea: _______________________________________________________ 

Titlul Fotografiei: _________________________________________________ 

Numele fișierului conținând fotografia: ________________________________ 

Secțiunea: _______________________________________________________ 

Titlul Fotografiei: ________________________________________________ 

Numele fișierului conținând fotografia: ________________________________ 

Secțiunea: _______________________________________________________ 
 

 Declar pe propria răspundere că am realizat fotografiile cu care particip la concursul de 

fotografie „Samoilă Mârza – fotograful Unirii” și sunt de acord cu publicarea / utilizarea 

acestora, cu titlu gratuit (fără niciun fel de obligație din partea organizatorului concursului) pe site-

ul Primăriei Comunei Sîntimbru, pe pagina de Facebook a acesteia precum şi pe orice alte canale 
media, dacă organizatorii consideră necesar acest lucru, fiindu-se menționat realizatorul acesteia, 

acum și în proiecte/evenimente organizate ulterior. 
 

Am luat la cunoștință că datele menționate în prezentul document se înscriu în categoria datelor cu caracter personal și 
îmi exprim consimțământul neechivoc   ca informațiile din prezentul document și din actele anexate la aceasta, să fie prelucrate de 
Comuna Sîntimbru cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679 /2016 privind protecţia  persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date. 

 Semnătura: _____________________ 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul concursului de fotografie “SAMOILĂ MÂRZA – FOTOGRAFUL  UNIRII” 

 

FORMULAR DE ACCEPTARE A PĂRINTELUI / TUTORELUI 

PENTRU PARTICIPAREA UNUI MINOR  

LA CONCURSUL DE FOTOGRAFIE  

„SAMOILĂ MÂRZA – FOTOGRAFUL UNIRII” 

 

 

 Subsemnatul/a __________________________________________________, 

domiciliat în loc. ______________________, str. ________________________, nr. 

______, bl. _____, sc. ______, et. ______, ap. ______, jud. __________________, 

posesor al B.I./C.I. seria ______ nr. ____________, părinte / tutore al minorului 

____________________________________, având CNP: ____________________ 

sunt de acord cu participarea minorului menționat mai sus la CONCURSUL DE 

FOTOGRAFIE „SAMOILĂ MÂRZA – FOTOGRAFUL UNIRII” cu un număr 

de _____ lucrări și înscrierea acestora în cadrul secțiunilor: ___________ 

________________________________________________________________. 

 Declar pe propria răspundere că am realizat fotografiile cu care particip la concursul de 

fotografie „Samoilă Mârza – fotograful Unirii” și sunt de acord cu publicarea / utilizarea 

acestora, cu titlu gratuit (fără niciun fel de obligație din partea organizatorului concursului) pe site-

ul Primăriei Comunei Sîntimbru, pe pagina de Facebook a acesteia precum şi pe orice alte canale 

media, dacă organizatorii consideră necesar acest lucru, fiindu-se menționat realizatorul acesteia, 

acum și în proiecte/evenimente organizate ulterior. 
 

Am luat la cunoștință că datele menționate în prezentul document se înscriu în categoria datelor cu caracter personal și 
îmi exprim consimțământul neechivoc   ca informațiile din prezentul document și din actele anexate la aceasta, să fie prelucrate de 
Comuna Sîntimbru cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679 /2016 privind protecţia  persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date. 

 

 Semnătura: _____________________ 


