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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Articolul 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea și
desfășurarea concursului național „COMUNITATEA MEA ÎN IMAGINI”, denumit în
continuare „concursul”, destinat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din unitățile de
învățământ preuniversitar din România.
Articolul 2. Cadrul legal:
(1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
(2) Carta UVT

CAPITOLUL II
Obiectivele concursului
Articolul 3.
(1) Obiectivul general al concursului ”COMUNITATEA MEA ÎN IMAGINI” este de
a premia elevii cu abilități artistice de fotografiere a realității sociale din
comunitatea în care trăiesc.

CAPITOLUL III
Organizarea concursului
Articolul 4. Concursul ”COMUNITATEA MEA ÎN IMAGINI” are caracter național
și se adresează elevilor care în anul școlar 2021-2022 sunt înmatriculați într-unul din cei doi
ani terminali ai liceului: clasa a XI-a și a XII-a.
Articolul 5.
(1) Concursul se va organiza anual, în perioada martie-aprilie, de către
Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest
din Timișoara.
(2) Concursul constă în trimiterea de fotografii artistice pe o anumită temă, după
anumite criterii de eligibilitate și jurizare.
(3) Ediția din anul universitar 2021-2022 se va desfășura în perioada martie-aprilie
2022, în regim online.
Articolul 6. Înscrierea
(1) Înscrierea candidaților la concurs se realizează prin completarea formularului de
înscriere disponibil pe site-ul facultății www.fsp.uvt.ro și trimiterea fotografiilor cu
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care participanții își declară intenția de a participa la concurs. Formularul de înscriere
și fotografiile se vor transmite pe e-mail la adresa: sociologie@e-uvt.ro .
Fiecare participant poate să înscrie în concurs maxim 3 fotografii diferite.
Nu se percep taxe pentru participare din partea concurenților sau alte contribuții
financiare.
Facultatea de Sociologie și Psihologie nu răspunde de erorile de înscriere și nici de
erorile de completare comise de candidați în fișele de înscriere.
După primirea fișierelor reprezentând fotografiile înscrise în concurs, participanții vor
primi un e-mail de confirmare.
Articolul 7. Calendarul concursului
Etapelor desfășurării concursului Ediția 2022 sunt următoarele:
• Înscrierea participanților prin completarea formularului de participare și
trimiterea acestuia către organizatori: 01.03-31.03.2022
• Jurizarea materialelor trimise de participanți: 01.04-07.04.2022
• Afișare și comunicarea rezultatelor: până cel târziu 08.04.2022
• Festivitatea de premiere la sediul UVT: 19.04.2022

CAPITOLUL IV
Desfășurarea concursului
Articolul 8. Ediția a II-a a concursului ”COMUNITATEA MEA ÎN IMAGINI” se
desfășoară online, pe baza regulamentului publicat pe site-ul facultății, și a înscrierii
participanților realizate prin trimiterea unui e-mail cu documentele necesare validării intrării
în concurs către organizatori.
Articolul 9. Descrierea probelor de concurs
Participanții trebuie să trimită fotografii prin care să surprindă specificul comunităților
sociale din care fac parte. Pot fi fotografii prin care să documenteze anumite interacțiuni
sociale, pot fi portrete ale unor oameni care au profesii/meserii reprezentative pentru zona în
care locuiesc. Competiția încurajează exprimarea creativă, diversă și și liberă asupra tematicii
enunțate.
Articolul 10.
(1)
Fotografiile trebuie să fie în formatul JPEG și să aibă o rezoluție de minim
2000 pixeli pe latura lungă.
(2)
Dimensiunea maximă a fișierelor nu trebuie să depășească 15 MB.
(3)
Numele fotografiilor vor fi sub forma Nume_Prenume_fotografia1, ș.a.m.d
(4)
Vor fi acceptate fotografiile așa cum rezultă direct din telefon/cameră sau
fotografiile ce conțin cel mult următoarele modificări obținute prin editarea imaginii
în etapa de postprocesare: - tăiere sau reîncadrare – precum și prelucrări simple de
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tipul: corecţii de expunere, tonuri, temperatură de culoare, luminozitate, contrast,
saturaţie, corecţie perspectivă.
(5)
Nu vor fi admise: fotomontajele, adăugarea, modificarea sau eliminarea unor
elemente din cadrul compoziției, rame, logo-uri, text şi orice altă formă de prelucrare.
(6)
Nu sunt admise fotografiile care folosesc tehnica expunerii multiple, realizate
de aparat/cameră/telefon sau din editare/post-procesare.
(7) Nu se acceptă fotografii în care participantul la concurs este și subiectul fotografiei.
(8) Nu se acceptă fotografii cu conținut obscen, defăimător, inadecvat, cu conotații
sexuale sau care exprimă forme de agresivitate.
(9) Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica fotografiile asupra cărora există
suspiciuni că nu respectă cerințele prezentului Regulament.
(10)
În situația în care participanții întâmpină probleme cu privire la procedura de
înscriere, aceștia pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale
acestuia la adresa sociologie@e-uvt.ro.
(11)
Candidații vor furniza o adresă de e-mail validă, pe care organizatorii
concursului „Comunitatea mea în imagini” o vor folosi ca mijloc de comunicare cu
aceștia.
(12)
Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare prin
email de la organizatori.
Articolul 11.
(1) Studenții cu dizabilități pot adapta formatul fotografiilor trimise în funcție de
necesitățile lor.
Articolul 12.
(1) La Facultatea de Sociologie și Psihologie se constituie o Comisie de evaluare,
responsabilă de organizarea și desfășurarea corectă a concursului la nivelul facultății și o
Comisie de soluționare a contestațiilor, aprobate de Consiliul facultății.
(2) Comisia de evaluare la nivelul facultății este formată din cadre didactice și
studenți din Departamentul de Sociologie.
(3) Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare sunt:
a) să calculeze punctajul pentru fiecare fotografie în funcție de criteriile
stabilite în regulament:
Fiecare fotografie trimisă de către un candidat va primi un punctaj între 1 si 5
pe fiecare dintre următoarele criterii:
1. Funcția socială a fotografiei sau felul în care fotografia evocă sau redă
ipostaze sociale ale comunității
2. Compoziția fotografică (modul în care subiectul/subiecții sunt reprezentați
în cadrul fotografic, în raport cu alți subiecți, cu fundalul, etc.)
3. Componenta artistică a fotografiei (aspecte de cromatică și contraste de
culoare, dinamica cadrului)

Regulament privind organizarea și
desfășurarea concursului național
pentru elevi ”COMUNITATEA MEA
ÎN IMAGINI”

Ediția I
Nr. anexe ...
Pagina ... din ...

4. Originalitatea imaginii (gradul în care fotografiile aduc o notă de noutate)
b) să decidă topul fotografiilor câștigătoare în unanimitate

CAPITOLUL V
REZULTATELE CONCURSULUI ȘI PREMIEREA
Articolul 13.
(1) Clasificarea participanților și acordarea premiilor se realizează pe baza rezultatelor
obținute de fiecare elev în urma participării la probele de concurs, în ordinea descrescătoare a
punctajelor.
(2) Clasamentul rezultat în urma concursului va fi utilizat și pentru acordarea
premiilor, acestea revenind celor mai bine clasați participanți. Punctajul obținut de fiecare
fotografie va fi suma punctajelor pe fiecare criteriu. Punctajul concurentului va fi scorul
obținut din cumularea punctajelor pentru fiecare dintre fotografiile pe care le-a înscris în
concurs. Punctajul maxim pe care îl poate obține o fotografie înscrisă în concurs este 20
puncte, iar punctajul maxim pe care îl poate obține un concurent prin fotografiile cu care a
participat este 60 puncte.
(3) În cazul obținerii de scoruri totale egale între participanți, premiile se
suplimentează (în condițiile în care punctajele egale apar la nivel de podium).
(4) Rezultatele concursului se fac publice prin afișare pe pagina web a facultății cu
respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.
(5) Hotărârile comisiei de jurizate nu pot face obiectul niciunor contestații, ele fiind
definitive și irevocabile.
Articolul 14. Premiile
Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda diplome și materiale promoționale
personalizate cu însemnele UVT (tricou, rucsac, termos, cană, USB stick);
Articolul 15. Facilități acordate în procesul de admitere la UVT
Departamentul de Sociologie, în calitate de organizator nu oferă facilități în procesul
de admitere elevilor ce obțin premii în cadrul concursului.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 17.
(1) Prezentul regulament a fost aprobat în ședința de Consiliu a Facultății de
Sociologie și Psihologie din data de HCF 54/15.12.2021
(2) În situația în care la data organizării concursului, pe teritoriul României este
declarată stare de urgență sau stare de alertă, concursul de va desfășura exclusiv online.

Regulament privind organizarea și
desfășurarea concursului național
pentru elevi ”COMUNITATEA MEA
ÎN IMAGINI”

Ediția I
Nr. anexe ...
Pagina ... din ...

(3) Prezentul regulament este obligatoriu atât pentru Comisia de evaluare a facultății,
cât și pentru participanții înscriși și se aduce la cunoștința acestora prin afișare pe site-ul
Facultății de Sociologie și Psihologie.

