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CCOONNCCUURRSS  NNAAŢŢIIOONNAALL  

DDEE  AARRTTĂĂ  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCĂĂ  
    

Clubul Copiilor „Spiru Haret” din municipiul Bârlad organizează sub patronajul 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Inspectoratului Şcolar al judeţului Vaslui, 
 

CCoonnccuurrssuull  nnaaţţiioonnaall  ddee  aarrttăă  ffoottooggrraaffiiccăă  
 

 

„„TTrraasseeee  îînn  --nneeggrruu  şşii  ccoolloorr””  
editia a XIII-a 

 

 

cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Nationale 2017, Nr.26402/16.02.2017, fara 
finantare M.E.N. domeniul cultural-artistic: arte vizuale, poz. 50. 

 
 

1. Secţiunile concursului: 
 
  
 

  
 
 
 

2. Condiţii de participare: 
 La acest concurs pot participa elevi membri ai cercurilor foto din palatele 

şi cluburile copiilor, precum şi elevi pasionaţi de fotografie de la şcoli generale şi 
licee.  
 Categorii de vârstă: 

 elevi din clasele V-VIII (11-14 ani); 

 elevi din clasele IX-XII (15-18 ani); 
 Fiecare elev poate participa cu un număr maxim de 3(trei) lucrări 

(fotografii) alb-negru şi/sau color. 
 Numărul elevilor dintr-o instituţie şcolară, care pot participa la concurs, 

este nelimitat. 
 
 

 fotografie alb-negru: 
      peisaj fotografic; 
      portret fotografic; 
      compozitie fotografica; 
      reportaj fotografic 
      trucaje fotografice; 
 

 fotografie color: 
  peisaj fotografic; 
  portret fotografic; 
  compozitie fotografica; 
  reportaj fotografic; 
  trucaje fotografice; 
 



 Lucrările de artă fotografică atât pentru secţiunea alb-negru, cât şi pentru 
secţiunea color, vor avea formatul A4 şi vor fi trimise in format printat pentru 
concurs pe adresa: 

 
CLUBUL COPIILOR „Spiru Haret” 

(pentru Concursul National de Artă Fotografică „Trasee in alb-negru si color”) 
Str. 1 Mai, nr.4, 

731146 – BÂRLAD, jud. Vaslui 
tel. 0772218372 / fax 0235411412 

 

însoţite de un plic format A4 autoadresat şi timbre în valoare de 3 RON, 

cât și în format electronic pe adresa fotocineclub_barlad@yahoo.com 
Fotografiile vor avea menţionat pe verso:  

 titlul lucrării; 

 secţiunea la care participă;    

 numele şi prenumele autorului; 

 clasa (vârsta); 

 instituţia de învăţământ; 

 numele şi prenumele profesorului coordonator; 

3. Juriul: 
 Juriul va fi format din,  reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar al judeţului Vaslui, 
membri ai U.A.F. din România şi/sau membri ai U.A.P. din România. 
 Deciziile juriului sunt definitive şi inatacabile. 
 Lucrările pot fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau 
plăţi. 
 Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă (3 premii I, 3 
premii II, 3 premii III) și 3 mențiuni. Numărul de premii I, II, III și mențiuni nu poate 
depăși 25% din numărul de concurenți. 
 Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III si menţiuni revine membrilor 
juriului. 
 Toti elevii care participă cu lucrări la acest concurs vor primi diplome de participare. 
 

4. Calendarul concursului: 
  ultimul termen de primire al lucrărilor: 19 mai 2017; 

 jurizarea lucrărilor: 26 mai 2017; 

 lucrările trimise la concurs nu se returnează; 

 diplomele vor fi trimise participanţilor pe adresa de expediţie a 
lucrărilor (plic format A4 autoadresat şi timbre în valoare de 3 RON). 

 

5. Relaţii suplimentare: 
www.ccbarlad.ro 

      sau 
e-mail: fotocineclub_barlad@yahoo.com 
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