
 1 

 

 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU  

PALATUL COPIILOR BUZĂU   

 

 

FESTIVALUL ARTISTIC AL ELEVILOR BUZOIENI 
ediţia a XVII-a, martie 2017 

 

REGULAMENT DE CONCURS 

SECŢIUNEA ARTE VIZUALE 

 

FILM DE FOARTE SCURT METRAJ ȘI ARTĂ FOTOGRAFICĂ 

 

Tema festivalului 2017: Locuri de poveste din județul Buzău 

 
FILMUL DE FOARTE SCURT METRAJ 

 

Concursul judeţean de film de foarte scurt metraj oferă elevilor oportunitatea manifestării unor 

înclinații și pasiuni culturale în zona audiovizualului și un spaţiu de creativitate și intercunoaștere. 

Urmărim încurajarea şi promovarea creaţiilor realizate de elevii din județul Buzău, dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare prin imagini și valorizarea lor, promovarea elevilor talentați și a gesturilor 

culturale autentice.  

Filmele pot fi documentare, reportaje și animații.  

 

Condiţii de participare: 

 durata maximă a filmului: 3 minute (în afara titlului şi a genericului); 

 caracteristici tehnice minime, pentru a garanta o calitate optimă a imaginii: 

DVD video sau .avi - standard sistem PAL 
Video: 720x576, MPEG-2, PAL 

Audio: PCM 48kHz, 16bit, stereo / AAC Dolby Digital Stereo / MPEG-1, Layer II, 

48kHz, 16bit, stereo 

 

În selecția finală vor fi reținute maximum 20 de filme, care vor fi proiectate în prezența publicului și 

a concurenților. Juriul, format din specialiști și profesori și elevi cu rezultate remarcabile în acest 

domeniu, va decide câştigătorul și va acorda premii speciale. 

 

Niveluri de adresare: 

- elevi din ciclul gimnazial, clasele V-VIII;   

- elevi din ciclul liceal, clasele IX-XII. 

Filmul, prezentat pe suport digital (CD/DVD), trebuie să fie însoţit de fişa de participare în care se 

specifică: titlul filmului, genul cinematografic (documentar, eseu, reportaj, etc.), subiectul sau ideea 

de bază, pe scurt, durata, realizatorii (elevi): regie, scenariu, sunet, director de imagine. Pentru 
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fiecare elev se precizează clasa, unitatea de învățământ și profesorul coordonator (dacă este cazul) și 

adresa personală de e-mail.   

Organizatorii asigură participanţilor condiții proprii de proiecţie a filmelor și îşi rezervă dreptul de a 

refuza produsele care nu prezintă garanţii tehnice. 

 

Elevii sunt invitați să depună creațiile destinate concursului la Palatul Copiilor Buzău – secretariat, 

cu mențiunea pentru Concursul județean de film de foarte scurt metraj, până la data de 15 martie 

2017. 

Evaluare:  
În perioada 16-21 martie 2017 se va realiza selecția celor 20 de producții care vor participa la faza 

finală și realizatorii acestora vor fi invitați la selecția finală. Vom crea o pagină de eveniment 

destinată acestei secțiuni pentru o bună comunicare. 

Data și locul proiecției finale: 23 martie 2017, ora 14.00,  Casa Corpului Didactic Buzău 

Organizatorii pot efectua copii ale filmelor pentru portofoliul concursului și prezentarea acestora în 

scopuri educative se va face cu respectarea legislației privitoare la dreptul de autor și proprietatea 

intelectuală. 

 

 

ARTA FOTOGRAFICĂ 

 

Niveluri de adresare: 

- elevi din ciclul gimnazial, clasele I-IV și clasele V-VIII;   

- elevi din ciclul liceal, clasele IX-XII. 

Condiţii de participare: 

Secţiuni : reportaj, fotografie documentară, peisaj, eseu fotografic. 

 

Concurenții pot participa cu maximum 3 lucrări.  

Lucrările se prezintă în format electronic (CD) şi print (pe hârtie fotografică), dimensiuni: minimum 

15/21- maximum 20/30; pentru expoziție, fotografiile se fixează obligatoriu pe un suport de carton, 

încadrate în passepartout cu lățimea de 2-3 cm.  

Obligatoriu pe spatele lucrării, pe o etichetă, se va scrie: titlul compoziției, numele şi prenumele 

elevei/elevului, clasa,  şcoala, profesor coordonator (dacă este cazul), adresa personală de e-mail. 

Fotografiile pot fi alb-negru sau color, realizate în orice tehnică,  în orice stil fotografic.  Fotografiile 

trebuie să fie originale, realizate de concurenți. 

 

Evaluare:  
Vor fi selectate cele mai reuşite 30 de fotografii. Juriul (format din specialiști, profesori și elevi cu 

performanțe în domeniu), care va evalua lucrările, va ţine cont de următoarele criterii: 

• Relevanţa temei - va fi analizată relevanţa fotografiilor pentru tema propusă; 

• Originalitate – modalitate inedită de abordare şi transmitere a temei; 

• Impactul vizual şi comunicativ - calitatea design-ului grafic şi capacitatea de a transmite un mesaj 

clar şi relevant. 

 

Lucrările nu se returnează. Organizatorii vor arhiva lucrările pentru portofoliul concursului și le pot 

expune în scopuri educative cu respectarea legislației privitoare la dreptul de autor și proprietatea 

intelectuală. 
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Lucrările se depun într-un plic/colet, în format electronic (CD) şi print, la Palatul Copiilor Buzău – 

secretariat, cu mențiunea pentru Concursul județean de artă fotografică, până la data de 15 martie 

2017.  

 

Vernisajul expoziției de artă fotografică va avea loc pe 23 martie 2017, ora 12.00, în holul 

Liceului Pedagogic ,,Spiru C. Haret”. 

 

Coordonatori: prof. Paula Mihai – C.C.D. Buzău, tel. 0723295074 și informatician Filip 

Corneliu - C.C.D. Buzău, tel. 0743463809 

 

 

 
  

ANEXA 

                                   FISE DE CONCURS                                    
 

 

SECŢIUNEA ARTE VIZUALE (Artă plastică/Artă decorativă/Design vestimenar/Artă 

fotografică/Film) 
 

Unitatea de invaţamant……………........... 

 

TABEL CENTRALIZATOR 

 

 

Nr.crt. Elevul/autorul Clasa Vârsta  Numele lucrării Prof. 

coordonator 

      

      

      

      

 

 Profesor coordonator…………………………………..telefon (obligatoriu)………………… 

 

 

             L.S.            Director, 

 

Exemplu etichetă 

 
                    ,,Peisaj subacvatic” 

                     ALEXE ANTONIA 

    Cls.a V- a  
                               Şcoala gimnazială ………. 

                                         Prof.  

 

 

 


