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REGULAMENTUL 

CONCURSULUI  MUNICIPAL DE FOTOGRAFIE PENTRU ELEVI  

 

I. NOŢIUNI GENERALE 

       Direcția generală educație, tineret și sport a Primăriei municipiului Chișinău 

organizează, în perioada 3.09 - 1.10.2018, concursul municipal de fotografii la două 

secțiuni: 

 

I. Școala în viața mea. Viața mea în școală. 

II. Chișinăul în viața mea. Viața mea în Chișinău. 

 

II. OBIECTIVELE CONCURSULUI 
- promovarea copiilor cu abilități artistice; 

- aprecierea libertăţii creativităţii; 
-  dezvoltarea imaginaţiei și gustului estetic al elevilor. 

- dezvoltarea simţului emotivităţii, dragostei față de orașul Chișinău și școală. 

 

III. MODUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI 

Concursul municipal se desfăşoară în 2 etape: 

- etapa I-i - concursul de fotografii al  elevilor la nivel de instituție, fiind selectate 

cele mai bune creații (pentru treapta gimnazială și pentru cea liceală). Perioada 

de desfășurare: 3.09-25.09 2018. În perioada 26.09 - 1.10.2018 lucrările 

învingătoare vor fi aduse la DGETS de către un reprezentant al instituției, 

desemnat de director (bir.30, Mitropolit Dosoftei 99, bir.30, tel/ 022 235275; 

022235284). De asemenea, participanții vor expedia lucrările selectate la adresa 

e-mail: irc.chisinau@gmail.com, pentru concursul on-line.  

- etapa a II-a (municipală) a concursului este desfăşurată în incinta DGETS. 

Pentru secțiunea I-i: de la 3.10.2018 până la 5.10.2018 – concursul însoțit de 

expoziție. Concursul on-line: 3.10-8.10.2018; 

 Pentru secțiunea a II-a: de la 3.10.2018 până la 8.10.2018 – concursul însoțit 

de expoziție. Concursul on-line: 8.10-11.10.2018; 

- elevii pot să propună pentru concurs până la 5 fotografii; pentru concursul on-

line – doar o singură fotografie; 

- la concurs pot participa elevi ai claselor a V-a – a XII-a din instituţiile de 

învăţământ secundar și extrașcolar  din municipiul Chişinău, pe trepte de 

școlarizare (gimnaziu/liceu); 

- la concurs vor fi acceptate fotografiile în format A-4; 

- fiecare lucrare prezentată va avea indicat, în partea dreaptă: numele, prenumele 

deplin al elevului, denumirea instituţiei, clasa; 

- concursul on-line va putea fi urmărit pe adresa de facebook a DGETS: 

https://www.facebook.com/dgetschisinau/. Fotografia cu cele mai multe like-uri 

va fi nominalizat  cu premiul Simpatia publicului.  

- lucrările participanților la concurs  vor  rămâne în posesia organizatorilor. 
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- Lucrările învingătoare la secțiunea a II-a, vor fi oferite în dar Primăriei 

municipiului Chișinău. 

 

IV. CRITERIILE DE APRECIERE A LUCRĂRILOR 

PARTICIPANŢILOR LA CONCURS 

 originalitate în tratarea temei; 

 contribuţia individuală și gradul de complexitate  a lucrării; 
 aprecierea creativităţii; 

 calitatea tehnică; 
 estetica; 
 profunzimea mesajului; 

 
o Fotografiile expediate în varianta electronică trebuie să respecte următoarele 

criterii: 
 dimensiunea maxima a imaginii: 8 MB 

 dimensiunea minima: 1000px lățime (width) și 350 kB 

 formatul fișierului: .jpg, .jpeg. 

 fotografiile pot fi alb negru sau color, prelucrate sau nu digital 

 
o Vor fie excluse din concurs fotografiile care: 

 au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator 

 promovează rasismul, orice fel de discriminare, homofobia, consumul de droguri 

și alcool 

 pot aduce prejudicii de orice fel cuiva 

 nu aparțin concurentului 

 conțin publicitate 
 

V. OBLIGAȚII ALE CONCURENȚILOR: 

 Pentru fotografiile cu persoane private, concurenții trebuie să aibă acordul 

acestora și își asumă consecințele publicării fotografiilor. 

 Fotografiile trimise trebuie să aparțină concurenților. Organizatorul nu își asumă 

răspunderea pentru nicio fotografie însușită în mod ilegal de către concurenți. 

  

VI. DECIZIILE JURIULUI NU POT FI CONTESTATE: 

 

 Organizatorul nu este responsabil pentru consecințele directe sau indirecte care 

pot apărea în urma publicării unei fotografii de către un participant. 

 Organizatorul își rezervă dreptul de a scoate din concurs fotografiile care încalcă 

prezentul regulament. 

 Administratorii paginii de facebook  pot folosi materialul fotografic pe site, în 

scopul promovării comunității,  respectând drepturile de autor. 

 
V. PREMIEREA ÎNVINGĂTORILOR 
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  Autorii celor mai bune lucrări vor primi premii de la 600 până la 1000 de lei, 

care vor fi înmânate pentru secțiunea I-i pe 9.10.2018, iar pentru a II-a - în data de 
12.10.2018 în cadrul unei ceremonii. 

Cele mai reușite lucrări de la secțiunea I-i vor fi expuse în incinta DGETS.  


