
 
 

 

 

         

        CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ 

,,FAMILIA REGALĂ A ROMÂNIEI” 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 

 

ORGANIZATORI: 

Concursul Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României” este organizat de Centrul de 

Cultură ,,Augustin Bena” din subordinea Consiliului Județean Alba.  

 

SCOP: 

Concursul Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României” are ca scop promovarea 

Centenarului Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia. 

 

OBIECTIVE: 

- organizarea și promovarea concursului de artă fotografică pe plan național,  

- stimularea creativității tinerilor și adulților cu aptitudini artistice, 

- realizarea schimburilor de experiență între grupurile țintă, 

- promovarea dialogului și educației interculturale, 

- dezvoltarea capacității de exprimare a creativității prin fotografie, 

- creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

 

GRUPURILE ȚINTĂ: 

Concursul Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României” se adresează tinerilor și adulților 

cu aptitudini artistice, după cum urmează: 

Categoria I – tineri cu vârsta între 15 și 20 ani 

Categoria II – tineri cu vârsta mai mare de 20 de ani (fără limită superioară) 

TEMA CONCURSULUI: 

a) Tema concursului este ,,Familia Regală a României” 

Anul 2022 reprezintă Anul Centenarului Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia.  



 
 

REGULI DE PARTICIPARE: 

• Condiții generale 

1.1 Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de 

organizare și desfășurare a Concursului Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României”. 

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și transmis public, conform legislației în vigoare. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca acesta să intre în 

vigoare numai după transmiterea pe toate canalele prin care a fost transmis inițial. 

• Condiții de participare la concurs 

2.1 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, 

indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul 

Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a 

României”. 

2.2 Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului, rudele acestora de gradul I (copii, părinți, 

soț/soție), sau partenerii implicați direct în organizarea și implementarea concursului, membri din juriu 

și rudele de gradul I ale acestora. 

2.3 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor lucrări pentru care nu dețin drepturi 

de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și 

drepturile conexe. 

2.4 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor 

sau alte legi românești în vigoare la data Concursului. 

2.5 Lucrările realizate în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului 

Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României” vor fi transmise împreună cu Fișa de înscriere 

la concurs la adresa de email a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”: augustinbena@mail.com  

2.6 Lucrările înscrise la Concursul Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României” vor rămâne 

în patrimoniul organizatorului și vor face obiectul unor expoziții, cataloage de artă și alte acțiuni de 

promovare a proiectului pe plan local, național și internațional. Prin participarea la concurs, persoana 

înscrisă este de acord cu prevederile prezentului regulament.   

• Perioada de desfășurare a concursului 

3.1 Ediția I a Concursului Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României” se desfășoară după 

următorul calendar: 

a) 21.02.2022 – 31.03.2022 – Înscrierea concurenților și primirea lucrărilor 

b) 01.04.2022 – 10.04.2022 – Evaluarea înscrierilor și lucrărilor primite 

c) 11.04.2022 – Anunțarea câștigătorilor 

d) 11.04.2022 – 15.04.2022 – Premierea câștigătorilor 

d) 12.04.2022 – 16.10.2022 – Organizarea de expoziții și campanii de promovare cu lucrările premiate în 

cadrul Concursului Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României”. 
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• Detalii tehnice 

4.1 Se pot înscrie în concurs participanții cu fotografii realizate cu latura mică de cel puțin 2.400 de pixeli, 

salvate și transmise ca fișiere JPEG de înaltă rezoluție. Fiecare fotografie va avea dimensiunea maximă de 10 

MG, nu vor putea avea margini, rame sau borduri. Fiecare fotografie trebuie să aibă un titlu, la libera alegere 

a autorului, să fie originale și să nu fi fost premiate în alte concursuri. Nu se vor accepta fotografii făcute de 

alte persoane diferite de autor sau care să nu fie proprietatea autorului.  

• Juriul 

5.1 Juriul va fi format din 3 (trei) membri, personalități din domeniul artei fotografice din România. 

• Premiile Concursului Național de Artă Fotografică ,,Familia Regală a României” 

6.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare 

6.2 Premiile concursului 

Categoria I 

Premiul I – 1000 lei 

Premiul II – 800 lei 

Premiul III – 700 lei 

Categoria IV 

Premiul I – 2500 lei 

Premiul II – 2000 lei 

Premiul III – 1800 lei 

Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra 

venitului net realizat din fiecare premiu. Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine plătitorului de 

venituri - organizatorului, din suma brută alocată pentru fiecare premiu. Nu sunt impozabile veniturile obținute 

din premii, în bani, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil, pentru 

fiecare premiu în parte. 

• Criterii de jurizare 

• Valenţele artistice și de creativitate 

• Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică 

• Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei 

• Impactul mesajului transmis 

• Respectarea tehnicilor de artă fotografică 

• Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale 

amiabilă. 

 



 
 

 

 

 

 

        CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ 

,,FAMILIA REGALĂ A ROMÂNIEI” 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

Numele și prenumele participantului  _________________________________________________ 

Unitatea de învățământ (unde e cazul)  _________________________________________________ 

Vârsta participantului  _____________________________________________________________ 

Adresa poștală  ___________________________________________________________________ 

Localitatea ___________________________________ Județul  _______________________________ 

Telefon contact ______________________________ E-mail  _______________________________ 

 

 

Titlul lucrării înscrise _____________________________________________________________ 

 

 

Prin semnarea prezentei fișe de înscriere, consimt să particip la Concursul Național de 

Artă Fotografică ,,Familia Regală a României” organizat de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” și 

sunt de acord ca organizatorii să utilizeze lucrările trimise de mine și datele personale în scopul 

implementării și promovării proiectului, fără a avea alte pretenții materiale sau de altă natură. 

Menționez că am luat la cunoștință de toate condițiile și precizările din regulament și sunt de 

acord cu toate mențiunile cuprinse. 

 

Numele, prenumele și semnătura participantului 

____________________________________ 

______________________________ 


