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Concurs de fotografie  

NEVERTEBRATELE din  
Parcul Natural Lunca Mureşului 

 
Regulament 

 
 

 
1. Scopul concursului 
Concursul este parte a proiectului „Elaborarea studiilor preliminare măsurilor 

de management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului”, proiect 
cofinanţat  din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu, proiect ce se va derula până în anul 2013, în cadrul 
programului POS Mediu, axa prioritară 4 – Protecţia Naturii. 

În urma implementării acestui proiect se doreşte a scoate în evidenţă fragilitatea  
speciilor şi habitatelor din această arie protejată şi să se stabilească măsurile, 
fundamentate ştiinţific, pentru eliminarea sau reducerea treptată a ameninţărilor. 

Lunca Mureşului Inferior este cea mai importantă arie protejată din Vestul 
României, care după desemnarea ei ca Parc Natural în anul 2005, a fost desemnată şi 
Zonă Umedă de Importanţă Internaţională în anul 2006, iar în anul 2007 a primit şi 
statutul european de Sit Natura 2000. 

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul http://www.luncamuresului.ro sau se 
pot obţine de la Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului. 

 
2. Organizatorul concursului 
Organizatorii concursului sunt Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului, 

Club Rotary Cetate Arad (CRCA) şi Foto Club Arad. Concursul se va derula în 
conformitate cu prevederile prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toţi 
participanţii. 

 
3. Calendarul de desfăşurare a concursului 

 Perioada de desfăşurare: 01 februarie – 15 aprilie 2013 

 Data limită de primire a  fotografiilor:   15 aprile 2013 
 Jurizarea : până la sfârşitul lunii aprilie 2013 
 Vernisajul : în prima jumătate a lunii mai 2013 
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  4. Tema concursului 

Tema generală a concursului este: prezentarea tuturor speciilor de nevertebrate 
care pot fi întâlnite în aria protejată Lunca Mureşului, de la Arad până la graniţa cu 
Ungaria, de-a lungul râului Mureş.  

 
5. Premiile concursului 

 Premiul I –  800 lei 
 Premiul II –  600 lei 
 Premiul III – 400 lei 
 Menţiune I – 100 lei 
 Menţiune II – 100 lei 
 Premiul Special al Foto Club Arad – 100 lei 

Vernisarea expoziţiei va fi şi prilejul pentru organizarea festivităţii de premiere şi 
acordarea premiilor. Fiecare expozant va primi câte un album foto ce contine cele 50 
de fotografii selectate.  

 
6. Condiţii de participare 

 Participanţii trebuie să completeze borderoul de participare care se poate 
descărca de pe pagina web http://www.luncamuresului.ro sau 
www.fotoclubarad.ro şi apoi pot trimite fotografiile pentru jurizare  pe adresa de 
e-mail concursfoto@luncamuresului.ro. 

 Prin participarea la concurs şi completarea formularului de înscriere, autorul îşi dă 
acordul expres ca materialele înscrise în concurs şi realizate de acesta să poată 
fi folosite de către organizatori în scopul promovării proiectului şi a realizării de 
materiale de promovare a proiectului, în format digital şi/sau tipărit, fără nici un fel 
de plată, dar cu menţionarea numelui autorului. Depunerea formularului 
reprezintă consimţământul autorilor şi titularilor de drepturi de proprietate 
intelectuală cu privire la această formă de utilizare, în interesul expoziţiei. 

 Fiecare fotografie va avea un cod care corespunde în borderou cu titlul 
lucrării. Codarea imaginilor se va face astfel: 3 litere (la alegerea autorului) şi o 
cifră care va reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise în concurs, 
conform borderoului.  

o Exemplu: ABC-1 
o                   ABC-2 ...  

 La concurs pot participa persoane care au împlinit vârsta de 14 ani, rezidenţi, 
români, cu excepţia persoanelor implicate direct sau indirect în organizarea 
prezentului concurs de fotografie. 

 Participanţii au dreptul de a înscrie în concurs un numar de maxim 10 
fotografii. 

 La concurs se pot trimite si fotografii realizate în premieră absolută, care să nu 
mai fi fost publicate / expuse niciodată. 
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 Imaginile pot fi modificate, fie digital (de exemplu luminozitate, expunere, 
culoare), fie prin alte mijloace, însă în lucrarea finală imaginea fotografică 
trebuie să fie predominantă. 

 Concurenţii trebuie să fie titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală 
sau de orice altă natură asupra fotografiilor înscrise în concurs. 

 Organizatorii vor considera în mod automat că trimiterea unei fotografii şi 
completarea formularului reprezintă participarea concurentului la concurs şi că 
acesta este de acord cu regulamentul concursului.  

 Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru nici o fotografie însuşită în mod 
ilegal de către concurenţi. 

 Concurentul 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 pe care le-ar putea avea 
terţii în legătură cu fotografiile trimise la concurs. 

 Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs. 
 Fotografiile trimise pe e-mail sau printr-un portal de transfer al informaţiilor de 

mari dimensiuni ca de exemplu: www.wetransfer.com trebuie să respecte 
următoarele caracteristici: 

- să aibă minim 3000x4000 pixeli 
- lucrările să fie trimise la calitatea maximă a aparatului folosit, 

preferabil fişierele originale 
- fotografiile vor fi astfel realizate încât să se poată tipări pe un 

format A3, si ca urmare nu sunt acceptate fotografii de tip patrat 
sau panorama, care nu pot fi încadrate în acest format. 

 Titlul fişierului trebuie, în mod obligatoriu, să respecte forma următoare: codul 
fotografiei şi titlul ei trecute în borderou. 

 Pentru identificare, câştigătorii vor avea nevoie de un document de identitate: 
carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport. Minorii între 14-18 ani vor 
intra în posesia premiului cu încuviinţarea prealabilă în scris, a părintelui sau 
ocrotitorului legal. 
 
7. Preselecţia fotografiilor 

Din totalul fotografiilor înscrise în concurs, pe baza criteriilor de jurizare, juriul va 
selecţiona cele mai reuşite 50 de lucrări, acceptate pentru expoziţie, care vor fi 
reproduse într-un album foto tipărit în 1000 de exemplare . 

Lucrările acceptate pentru concurs, vor fi jurizate pentru stabilirea premiilor. 
 
8. Jurizarea 
Juriul concursului este format din 5 membri: 

Mircea O. Boran, Preşedinte Foto Club Arad - Preşedintele juriului  
Doru W. Gomboş, Vicepreşedinte Foto Club Arad – membru 
Reprezentant Club Rotary Arad Cetate  - membru  
Reprezentant Parcul Natural Lunca Mureşului - membru 
Reprezentant Profil Media SRL  – membru 
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Lucrările înscrise în concurs sunt apreciate după criteriile:  
 respectarea tematicii concursului  
 creativitate 
 originalitate 
 valoarea artistică 
 calitate tehnică 

 estetica imaginii. 
Jurizarea se va derula astfel: membrii juriului vor viziona imaginile cunoscând 
doar indicativul lucrării şi vor acorda pentru fiecare lucrare note de la 1 la 10. 
Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu trebuie justificate. 

 
9. Regulamentul de desfăşurare a concursului 
Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, accesând pagina 

web a organizatorului: http://www.luncamuresului.ro, sau www.fotoclubarad.ro. 
Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să 

respecte prevederile acestui regulament. 
Persoana de contact pentru concursul foto „Nevertebratele din Parcul Natural 

Lunca Mureşului” este Mioara Popescu, e-mail: concursfoto@luncamuresului.ro, 
telefon: 0760/24.11.17. 

  
Participarea la concurs este gratuită 


