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CONCURS DE FOTOGRAFIE

REPERE URBANE
CUM VEDEM MOLDOVA?

- regulament -

DESCRIEREACONCURSULUI

Cum vedem Moldova? Ce inseamna pentru noi orasele acestui areal geografic, aflate de
ambele parti ale Prutului?

In acord cu filosofia evenimentului Moldova Reper 2030, concursul de fotografie “MOLDOVA -
REPERE URBANE” isi propune sa indrepte atentia asupra cadrului construit si asupra felului in care
acesta este inteles si interpretat de catre comunitatea care il defineste.

Similar cu abordarea proiectiva a evenimentului, concursul doreste sa constituie o tema de gandire,
o reflexie asupra prezentului, dar si asupra viitorului Moldovei, prin identificarea unor repere, a unor
calitati ale mediilor urbane, care fie exista deja, fie nu au fost inca puse in valoare.

Tema concursului este una non-restrictiva, ce admite viziuni diferite asupra conceptului de “reper”,
concept ce poate fi inteles ca simbol artificial al unui oras, unei comunitati, sau al unui loc, ca un obiect
sinonim cu locatia pe care o reprezinta sau deopotriva ca un aspect non-material ce defineste acel loc.

Desigur, cel mai important aspect al interpretarii conceptului este reprezentat de o abordare
creativa, complexa, cat mai originala a temei concursului, aspect ce va avea de altfel si o importanta
majora in aprecierea si notarea fotografiilor de catre juriu.
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Regulamentul concursului “MOLDOVA - REPERE URBANE” organizat de Ordinul
Arhitectilor din Romania, Filiala Bacau-Neamt, in cadrul evenimentului intitulat Moldova
Reper 2030 - Forumul Zonal de Arhitectura si Urbanism, in perioada 05 - 07.06.2015.
Acesti termeni si conditii reglementeaza modul in care aveti dreptul sa accesati si sa utilizati serviciile
asociate concursului “MOLDOVA - REPERE URBANE”, denumit in continuare "Concursul". Luand parte
la acest concurs, se considera ca acceptati toti termenii si toate conditiile descrise in prezentul
document, inclusiv politica privind datele personale.

ART. 1. ORGANIZATORULCONCURSULUI
Organizatorul concursului este Ordinul Arhitectilor din Romania, Filiala Bacau-Neamt, cu sediul in
Bacau, Str. 9 Mai, nr. 7, si adresa email: oarbcnt@bacau.rdsmail.ro denumit in continuare
Organizatorul. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament
(denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum
sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

ART. 2. CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul va fi organizat si se va desfasura in perioada 06.05 - 07.06.2015 pe www.moldovareper2030.ro,
site-ul Forumului Zonal de Arhitectura si Urbanism, Moldova Reper 2030, la sectiunea “Concurs”.
Calendarul concursului:

06.05.2015 - Lansarea concursului
31.05.2015 - Data limita pentru trimiterea fotografiilor (pana la ora 23:59)
02.06.2015 - Jurizarea fotografiilor participante
03.06.2015 - Anuntarea castigatorilor prin e-mail
05 - 07.06.2015 - Expunerea fotografiilor castigatoare in cadrul evenimentului

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care a implinit varsta
de 16 ani la data inceperii Concursului. Organizatorii si companiile partenere care promoveaza acest
concurs, precum si rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la concurs.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor
prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste
conditiile impuse de Regulament.
Fotografiile inscrise in concurs trebuie sa nu fi fost expuse sau publicate in prealabil.
Locatia unde au fost realizate fotografiile este restransa exclusiv la orasele din Moldova (judetele
Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati) si Republica Moldova, tema
putand fi ilustrata in oricare dintre orasele din aceste areale geografice.

ART. 4. INSCRIEREA FOTOGARFIILOR
Fiecare participant va trimite pana la data limita specificata in calendarul concursului, o fotografie
reprezentativa, care este in acord cu tema concrusului “MOLDOVA - REPERE URBANE”. Fotografia in
format JPG, va fi trimisa prin e-mail pe adresa evenimentului concurs@moldovareper2030.ro,
impreuna cu formularul de inscriere completat, in format PDF (formularul este disponibil pe pagina

mailto:office@moldovareper2030.ro,
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concursului). Dupa validarea e-mailului trimis, fiecare participant va primi confirmarea inscrierii in
termen de maximum 48 de ore de la data la care acesta a trimis e-mailul.

ART. 5. PREMII
 Premiul I: 1000 RON
 Premiul II: 800 RON
 Premiul III: 700 RON
 Mentiuni de onoare: primele douazeci (20) de fotografii in ordinea clasamentului realizat de

catre juriu (incluzandu-le si pe cele premiate), vor fi expuse in cadrul Centrului de Afaceri si
Expozitii din Bacau;

ART. 6. JURIUL SI CRITERIILE DE JURIZARE
Juriul este compus din profesionişti în domeniul fotografiei si al artelor vizuale şi din reprezentanţi ai
organizatorilor. Acest juriu va stabili criteriile de jurizare în acord cu principiile concursului şi va
desemna câştigătorii. Fotografiile supuse aprecierii juriului nu vor purta numele autorilor acestora
pentru a păstra anonimatul şi pentru ca juriul să fie imparţial.

Componenta juriului este urmatoarea:
 Andrei Margulescu - arhitect, fotograf (Bucuresti)
 Valeriu Grisco - arhitect (Chisinau)
 Vlad Patru - organizator, arhitect, fotograf (Bacau)

ART. 7. EXIGENTETEHNICE
 Latura mare a fotografiei trebuie sa aiba minimum 3.000 de pixeli;
 Dimensiunea fisierului JPG trebuie sa fie de cel mult 5MB;
 Fisierul JPG trebuie sa contina obligatoriu in denumire titlul fotografiei, locatia si tara in care a

fost realizata fotografia, fara a specifica si autorul sau alte date care ar putea constitui modalitati de
identificare ale autorului (Exemplu format denumire: TITLU_LOCATIE_TARA.JPG). Titlul fotografiei
si datele despre locatie trebuie sa corespunda cu cele din formularul de inscriere, date dupa care se
va face identificarea ulterioara a castigatorilor;

 Subiectul e-mailului se va completa cu “Concurs Repere Urbane - [NUME PRENUME
PARTICIPANT]”, unde campul dintre paranteze se va completa cu datele personale;

 Sunt permise orice mijloace de procesare si editare, cu exceptia montajelor/colajelor foto
(elemente dintr-o imagine folosite in alta imagine sau copiate in alta zona a aceleiasi imagini,
panorame din fotografii stich-uite);

 Nu sunt permise fotografiile cu semnatura si/sau rama sau alte inscriptii;
 Fotografiile trimise trebuie sa contina si informatiile exif;
 Sunt admise doar fotografii realizate doar cu aparate foto, indiferent de marca. (Nu se

accepta fotografii realizate cu telefoane si tablete);

Criteriile principale de jurizare (in ordinea descrescatoare a importantei) sunt urmatoarele:
respectarea temei concursului, creativitatea si complexitatea demersului fotografic, calitatea
tehnica a fotografiilor (compozitie, incadrare, claritate, expunere corecta);

Talex Web
Typewritten text


Talex Web
Typewritten text
Mihai Caprioara - director executiv Fundatia Comunitara Bacau - sponsor concurs
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ART. 8. DREPTURI DEAUTOR
Participantul declara in mod implicit prin inscrierea imaginii in concurs ca este detinatorul drepturilor
de autor asupra acesteia si isi asuma toate consecintele legale in cazul in care se dovedeste ca nu
detine drepturile intelectuale asupra fotografiei. De asemenea, in cazul in care utilizatorul nu este
detinatorul drepturilor de autor asupra fotografiei acesta nu va primi nici unul din premiile acordate.
Odata cu inscrierea fotografiei, participantul este de acord ca aceasta sa fie publicata in pagina de
concurs sau in materialele online de promovare a concursului (articole, galerii foto, in retelele de
socializare, etc).

ART. 9.ACORDAREA PREMIILOR
Castigatorii vor fi anuntati in maximum 2 zile de la terminarea concursului, urmand a primi Premiul in
maxim 45 de zile din momentul anuntarii castigatorului. Castigatorii premiilor vor fi anuntati prin
e-mail cat mai curand posibil cu privire la premiul castigat si la modalitatea prin care pot intra in posesia
premiului. Organizatorul va solicita datele de identificare ale castigatorului si va verifica veridicitatea
informatiilor completate in formularul de inscriere, inclusiv locatia in care a fost realizata fotografia.

In cazul in care un castigator nu poate fi premiat din motive independente de organizator (datele
furnizate sunt incomplete/gresite, locatia nu respecta conditiile regulamentului), Organizatorii nu isi
asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene si poate decide retragerea premiului.

Premiile vor fi insotite de un proces verbal de predare-primire pe care persoana castigatoare are
obligatia de a-l semna si expedia Organizatorului.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice premiu oricarui participant pentru orice motiv si
in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa pe site si in cadrul concursului.
Castigatorii premiilor sau mentiunilor nu pot opta pentru alte forme de premiere decat cele mentionate
la articolul 5.

Art. 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Prin inscrierea fotografiilor in concurs intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Organizatorul va solicita
dumneavoastra, in calitate de Utilizator, urmatoarele informatii necesare pentru identificarea
dumneavoastra personala: (a) numele si prenumele dvs., (b) adresa de e-mail valida, (c) data nasterii.
Scopul solicitarii acestor informatii de catre Organizator este de a verifica si valida informatiile
castigatorilor si pentru a putea transmite informatii cu privire la acordarea premiilor sau cu privire la
eventualele modificari ce pot surveni.
Dupa colectarea datelor dvs., Organizatorul:
- nu va instraina, inchiria sau vinde informatiile de identificare personala a dumneavoastra catre terti in
scopuri de marketing si publicitate.
- nu va furniza unor terti datele dvs. de contact fara acordul dvs., cu exceptia cazurilor in care sunt
solicitate de institutii ale statului legal abilitate (cu rol de control etc)
- va securiza informatiile esentiale pe care le furnizati, prin protocoale standard si tehnologii
corespunzatoare.

Art. 11. UTILIZAREA SERVICIULUI
Intelegeti si sunteti de acord ca nu aveti voie sa postati, sa incarcati, sa transmiteti prin email sau in
niciun alt mod, in cadrul concursului online, urmatoarele tipuri de informatii:

- informatii ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hartuire.
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- informatii false despre propria dvs. identitate, incluzand, dar fara a se limita la, pseudonime sau
orice alt tip de date false, gresite sau inexacte pe care le furnizati in cadrul concursului online.

- informatii pe care nu aveti dreptul sa le faceti publice, care au caracter secret sau confidential sau
asupra carora nu detineti drepturi de proprietate intelectuala.

- informatii publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori in lant, scheme de afaceri
piramidale sau orice alt tip de solicitari.

- elemente falsificate de identificare cu scopul disimularii originii oricarei comunicari transmise
prin websiteul www.moldovareper2030.ro sau alte mijloace aferente acestui concurs online sau
Organizatorului in general.

- continut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email in locul numelui, etc)

Aceasta interdictie se refera inclusiv, fara a se limita la, folosirea concursului online pentru:
a) a trimite mesaje unor persoane pe care nu le cunoasteti;
b) a contacta persoane pe care nu le cunoasteti si a le trimite mesaje promotionale sau de solicitare fara
permisiunea acestora;
c) a trimite mesaje catre liste de distributie sau alias-uri de grup informatii sau materiale care contin
virusi informatici sau orice coduri, fisiere sau programe computerizate daunatoare, menite sa intrerupa,
sa distruga sau sa limiteze functionarea oricarui software sau a oricarui echipament electronic si de
telecomunicatii.

Aceasta interdictie se refera, fara a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre
utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), virusi informatici,
phishing (mesaje de solicitare de informatii confidentiale), spam (mesaje electronice nesolicitate),
pop-up-uri sau link-uri catre alte pagini de internet considerate riscante.

Art. 12. INCETAREA SERVICIULUI
Sunteti de acord ca Organizatorul poate, in orice moment, fara notificare prealabila, sa intrerupa
accesul dvs. la concursul online, din cauze care pot fi, fara a se limita la:
(a) incalcarea de catre dvs. a prevederilor prezentului document si a indrumarilor pe care le cuprinde,
(b) solicitari ale institutiilor guvernamentale si impuneri ale legii,
(c) solicitarea dvs. expresa,
(d) probleme si aspecte tehnice neprevazute,
Sunteti de acord ca intreruperea furnizarii serviciului va fi facuta la libera alegere a Organizatorului si ca
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator fata de dvs. sau orice alta terta parte pentru intreruperea
accesului dvs. la concursul online.

ART. 13. COMUNICAREACUORGANIZATORUL
In cadrul concursului online, Organizatorul poate avea nevoie sa comunice cu dvs. prin email sau
telefon (vedeti capitolul Confidentialitatea datelor si Premiile concursului). Sunteti de acord sa primiti
mesaje email, legate de participarea dvs. la concursul din cadrul evenimentului Moldova Reper 2030
(www.moldovareper2030.ro) pentru a asigura buna derulare a concursului.
Sunteti de acord ca numele si/sau adresa dvs. email sa fie mentionate in titlul anumitor comunicari pe
care le initiati prin website-ul www.moldovareper2030.ro (exemplu: anuntarea castigatorilor).
Organizatorul isi exercita dreptul de a modifica oricare din articolele prezentului document in scopul de
a asigura coerenta si corectitudinea desfasurarii concursului. Organizatorul va afisa orice modificare a
prezentului document pe website-ul concursului www.moldovareper2030.ro.
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ART. 14. MONITORIZAREACONTINUTULUI
In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde de continutul postat de utilizatori, si nici de
eventuale pierderi provocate acestora sau tertilor de nefunctionarea website-ului
www.moldovareper2030.ro sau de initiative organizatorului de a inchide concursul.

ART. 15.TAXE SI COSTURI
Inscrierea in concurs, precum si inscrierea fotografiilor care participa in concurs sunt gratuite. Toate
premiile se supun taxelor si impozitelor conform legii.


