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REGULAMENT 

 CONCURSUL DE FOTOGRAFIE PENTRU LICEENI 

9 MAI, 9 ZILE, 9 CUVINTE 

 

 
 

1. Organizare:  
1. Concursul de fotografie este organizat de Departamentul de Afaceri Internaționale, 

Facultatea de Științe Economice (FSE) –  Universitatea din Oradea. Concursul se 

desfășoară on-line, prin postarea imaginilor pe pagina de facebook a Departamentului de 

Afaceri Internaționale http://www.facebook.com/DAI.FSE.UO/ și prin expunerea 

primelor 10 imagini din clasamentul final on-line în cadrul unei expoziții de evaluare care 

va fi organizată la Facultatea de Științe Economice din Oradea. 

2. Participanții la concurs sunt elevii din liceele din județul Bihor sub îndrumarea unui 

profesor coodonator. 

2. Denumirea și calendarul desfășurării concursului:  
1. Denumirea concursului este: 9 mai, 9 zile, 9 cuvinte 

2. Calendarul desfășurării concursului:  

- 9-17 mai 2017: 
 înscrierea la concurs (prin completarea formularului de participare); 
 realizarea de către participanți a imaginilor (fotografie sau colaj de 2-5 

fotografii) pe tema 9 Mai, Ziua Europei; crearea unui slogan care să conțină cel 

puțin 1 cuvânt din cele 9 indicate și care să ilustreze imaginea înscrisă în 

concurs; 
 transmiterea (de către fiecare participant) a imaginii însoțite de sloganul ales 

prin încărcarea pe pagina http://www.facebook.com/DAI.FSE.UO/; 
 aprecierea imaginilor și a sloganurilor alese și contorizarea like-urilor și share-

urilor primite de fiecare imagine în parte; 

         - 18 mai 2017: 
 anunțarea autorilor celor mai apreciate 9 imagini de pe pagina de facebook 

menționată, în vederea transmiterii acestora în format listat (color); 
 expunerea celor mai apreciate 9 imagini în Holul central al Facultății de Științe 

Economice din Oradea.  
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 evaluarea acestora de către juriul studenților (format din 7 studenți de la  

specializările Facultății de Științe Economice) și acordarea premiului pentru 

autorul celei mai apreciate imagini. 

- 26 mai 2017: 

 premierea câștigătorului și acordarea marelui premiu. 

3. Inscrierea fotografiilor:  
1. Fiecare participant va transmite pe adresa de email uo.fse.dai@gmail.com o arhivă (.rar 

sau .zip) care va fi denumită: NUME_Prenume_Liceu și va conține:  

a. formularul de înscriere la concurs – scanat (denumit astfel: NUME_Prenume_FI);  

b. imaginea înscrisă în concurs (denumită astfel: NUME_Prenume_Foto). 

2. Un participant poate transmite o singură imagine (1 fotografie sau un colaj de 2-5 

fotografii) însoțită de un slogan (formulat cu ajutorul a cel puțin 1 cuvânt din cele 9 

indicate) pentru evaluare în cadrul concursului. 
3. Pentru a putea fi înscrisă în concurs, fiecare fotografie va trebui să fie în format JPG. 

4. Fotografiile înscrise trebuie să fie originale, realizate de participanți. Participantul declară 

pe proprie răspundere, în formularul de înscriere, că este deținătorul drepturilor de autor 

asupra imaginii înscrise în concurs și că își asumă toate consecințele legale în cazul în 

care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra acesteia. 
5. Participantul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot 

apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs; organizatorul concursului nu 

își asumă răspunderea pentru nicio fotografie însușită în mod ilegal de către concurenți. 
6. Organizatorul concursului nu își asumă responsabilitatea în cazul în care terțe părți vor 

descărca/utiliza direct sau indirect materialele de pe site-ul concursului. 

7. Fiecare participant la concurs va fi îndrumat de un cadru didactic; acesta va obține din 

partea organizatorilor un certificat de participare în calitate de profesor coordonator. 

4. Evaluarea imaginilor: 
 etapa 1 - obținerea unui număr cât mai mare de like-uri și de share-uri pe pagina de FB 

http://www.facebook.com/DAI.FSE.UO/  

 etapa 2 – expunerea primelor 9 imagini în Holul central al Facultății de Științe 

Economice din Oradea, evaluarea de către un juriu format din 7 studenți (1 reprezentant 

de la fiecare specializare a Facultății de Științe Economice din Oradea) și desemnarea 

Imaginii câștigătoare a Marelui premiu. 

5. Premiile acordate: 
Concursul va avea un singur premiu: Marele premiu (un aparat de fotografiat în valoare 

de 500 lei). 

6. Prevederi finale: 
1. Imaginile care nu respectă prevederile din acest regulament vor fi excluse din concurs.   
2. Prin înscrierea și participarea la acest concurs, elevul participant declară că a citit și că 

este de acord cu termenii regulamentului.  

7. Anexă: 

- Formular de înscriere. 
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