
 
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE FOTOJURNALISM “OBIECTIV: EUROPA” 
 
Biroul de Informare al Parlamentului European în România invită studenții din Facultățile de Jurnalism din 
România, să participe la concursul de fotojurnalism “Obiectiv: Europa”. Concursul se adresează exclusiv 
studenților de la Facultățile de Jurnalism, iar scopul acestuia este de a aduce mai aproape publicul tânăr de 
valorile europene, de conștientizarea tineretului în legătură cu ceea ce înseamnă a fi cetățean european. 
 
Din fotografiile înscrise în concurs, cele mai reușite 25 de serii vor fi publicate într-un catalog, iar fotografiile cele 
mai reprezentative din fiecare serie, alături de alte 35 de fotografii înscrise în concurs vor fi prezentate în cadrul 
unei expoziții care va avea loc la începutul lunii aprilie, în Spațiul Public European, str. Vasile Lascăr nr.31, 
București. Din cele 25 de serii de fotografii selecționate vor fi alese 5 serii câștigătoare, iar autorii lucrărilor vor 
merge la Bruxelles pentru două zile, unde se vor familiariza cu instituțiile europene și politicile lor. 
 
Biroul de Informare al Parlamentului European în România asigură transportul și cazarea la Bruxelles pentru cei 5 
câștigători. 
 
TERMENI ȘI CONDIȚII 
1. La concursul de fotojurnalism “Obiectiv: Europa” pot participa doar studenți de la Facultățile de Jurnalism; 
perioada de înscriere este 21 ianuarie – 3 martie 2013. 
2. Subiectele care pot fi abordate sunt:- 2013 - Anul european al cetățenilor;  
                                                                      - Unitate prin diversitate în Europa de azi;  
                                                                      - Patrimoniul cultural european. 
3. Fiecare participant la concurs va trimite o serie de 5 fotografii, ce vor fi prezentate sub forma unui 
fotoreportaj, eseu fotografic. Fiecare serie trebuie să aibă titlu și să fie însoțită de un text scurt care să prezinte 
subiectul, contextul, locația și data. 
4. La fotografiile înscrise în concurs se pot aplica modificări de bază (brightness / contrast, levels, sharpness, 
unsharp mask, curves, crop), atât timp cât aspectul nu se îndepărteză de imaginea originală; fotografiile pot fi 
alb-negru sau color, portrait sau landscape, ca paginație. 
5. Pentru a fi acceptate, fotografiile nu trebuie să fie mai vechi de 3 ani și trebuie să nu fi fost publicate niciodată 
(până la momentul admisiei în concurs). Participanții sunt rugați să păstreze fotografiile sursă, fotografiile 
originale neprelucrate, pentru referință ulterioară. 
6. Lurările vor fi transmise în format digital, pe e-mail, prin transfer.ro sau wetrasfer.com la adresa de e-mail 
concurs.fotoreportaj@europarl.europa.eu, sau pe CD / DVD pe adresa Str. Amman, nr.14, sector 1, cod poștal 
011614, București, în atenția Tereza Anton, Chelgate Ltd. UK. 
Imaginile înscrise în concurs vor avea minim 3.000 pixeli pe latura mare. Fotografiile vor fi transmise într-o arhivă 
“.zip”. 
7. Lucrările înscrise în concurs vor fi însoțite de formularul de înscriere, completat atât în limba română cât și în 
limba engleză și de o copie scanată după legitimația de student. 
8. Necompletarea corectă sau incompletă a formularului aduce după sine excluderea participantului din concurs. 
9. Juriul concursului este format din fotografi profesioniști, fotojurnaliști, profesori universitari: Alex Gălmeanu – 
Fotograf; Conf.Univ.Dr Mirela Lazăr – Prodecan, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea 
București; Dinu Lazăr – Fotograf, AFIAP; Alex Șerban – Fotojurnalist și Filmmaker. 
10. Jurizare: 
*membrii juriului vor acorda pentru fiecare participant înscris, calificative de la 1-10, unde 1 este cea mai mică și 
10 este cea mai mare notă ce poate fi acordată.  
Nota finală a fiecărui participant este media artimetică a notelor acordate de către membrii juriului. 
*în acordarea calificativelor, juriul va ține cont de următoarele criterii: 
  - relevanța temei: va fi analizată relevanța fotografiei pentru tema propusă, ideea fotografiei; 
 - originalitatea: modalitatea inedită de abordare și transmitere a temei; 
 - impactul visual și comunicativ: calitatea tehnică, vizuală, artistică și capacitatea de a transmite un 
mesaj clar și relevant. 



 
11. În catalogul de concurs vor fi publicate 25 de serii de fotografii, inclusiv cele 5 serii câștigătoare. Organizatorii 
vor folosi lucrările primite exclusiv pentru publicarea în catalogul concursului și în scopul popularizării acestuia în 
mass-media. 
12. Expoziția și anunțarea câștigătorilor: vernisajul Expoziției “Obiectiv: Europa”, precum și anunțarea 
câștigătorilor, vor avea loc la începutul lunii aprilie, în Spațiul Public European, str. Vasile Lascăr nr.31, București. 
13. Toate solicitările de informații suplimentare vor fi trimise în scris la adresa de e-mail 
concurs.fotoreportaj@europarl.europa.eu.  
  

TERMEN LIMITĂ 
 Fotografiile pot fi trimise până la data de 3 martie 2013, lucrările trimise după această data nu vor fi 

acceptate în concurs. 
 
DESCALIFICAREA LUCRĂRILOR 
 Nu sunt admise fotografii modificate pe computer, cu excepţia corecturilor de bază din programele de 

editare (brightness/contrast, levels, sharpness, unsharp mask, curves, crop), atât timp cât aspectul nu se 
îndepărtează de fotografia originală. 

 Nu sunt permise prelucrări şi/sau post-procesarea fotografiilor, cum ar fi: persoane sau obiecte puse 
artificial în cadru, blur-uri artificiale, etc.  

 Nu sunt permise colajele.  
 Nu vor fi acceptate la înscriere fotografii royalty-free sau luate din diverse colecţii plătite, fotografii obscene 

sau cu conţinut imoral.  
 Nu vor fi acceptate: fotografii care prezintă nuditate sau orice fel de conținut cu caracter ofensator, abuziv, 

indecent, calomniator sau obscene; fotografii care pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri, 
întreprinderi; fotografii care sunt protejate de drepturi de autor sau nu aparţin participantului; fotografii 
care conţin publicitate explicită sau implicită. 

 Biroul de Informare al Parlamentului European în România îşi rezervă dreptul de a descalifica o lucrare dacă 
aceasta a depăşit termenul stabilit pentru trimitere sau dacă nu respectă condiţiile tehnice descrise în 
paragrafele de mai sus. Mai mult, Biroul de Informare al Parlamentului European în România își rezervă 
dreptul de a retrage orice fotografie care încalcă prezentul regulament, chiar dacă iniţial a fost acceptată în 
concurs. 

 Dacă un concurent câștigător se constată că a încălcat prezentul regulament, premiul va reveni următorului 
clasat în ordinea mediilor. 

 
DREPTURI DE AUTOR 
 Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum şi drepturile de proprietate 

intelectuală şi drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute prin lege.  
 Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise sau să deţină 

drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil asupra 
oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor pentru 
participarea la acest concurs. Participantul păstrează drepturile de autor asupra materialelor. Participantul 
își dă acordul expres ca materialele înscrise şi realizate de acesta să poată fi folosite de către Biroul de 
Informare al Parlamentului European în România integral, în format tipărit, fără niciun fel de remunerație. 
Transmiterea imaginilor şi a informaţiilor de înscriere reprezintă consimţământul autorilor şi titularilor de 
drepturi de proprietate intelectuală cu privire la această  formă de utilizare nelimitată. 

 Vor fi acceptate fotografiile cu spaţii private doar dacă sunt în conformitate cu legislaţia în domeniu şi cu 
asumarea răspunderii publicării imaginii de către participant. Biroul de Informare al Parlamentului European 
în România nu îşi asumă răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în mod ilegal de către concurenţi. 
Participantul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a 
participării cu fotografii la acest concurs. Concurenţii poartă responsabilitatea unor eventuale pretenţii 
legale sau financiare pe care le-ar putea avea terţii în legatură cu fotografiile publicate.  
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