
CONCURS DE DESEN ȘI FOTOGRAFIE  

„POLITEHNICA PRIN OCHII MEI” 

REGULAMENT 

 

1. DESCRIERE GENERALĂ 

În data de 11 noiembrie 2020, Universitatea Politehnica Timișoara împlinește 100 de ani de la 

înființare. Cu această ocazie UPT lansează, în perioada 1 septembrie – 11 noiembrie 2020, 

concursul de desen/schițe și fotografie „POLITEHNICA PRIN OCHII MEI”, dotat cu premii 

totale în valoare de 10.000 de lei. 

Competiția, desfășurată pe două secțiuni – desen/schițe și fotografie - încurajează exprimarea 

prin schițe, desene sau fotografie a unei viziuni creative asupra Universității Politehnica 

Timișoara în an aniversar. Ne dorim o interpretare cât mai creativă, diversă și liberă a acestei 

tematici. 

Prin concursul „POLITEHNICA PRIN OCHII MEI”, Universitatea Politehnica Timișoara 

oferă oportunitatea elevilor, studenților, cadrelor didactice din România și absolvenților 

Universității Politehnica Timișoara, pasionați fie de desen, fie de fotografie, de a câștiga premii 

substanțiale. 

2. Categorii 

Participanții își vor putea înscrie lucrările în 2 categorii competiționale principale, fiecare având 

următoarele subcategorii: 

 A.SCHIȚE/DESENE 

  A.1. Elevi  

  A.2.      Studenți 

 B.FOTOGRAFIE 

  B.1. Elevi 

  B.2. Studenți 

  B.3. Cadre didactice 

  B.4. Absolvenți UPT 

 

 



3. Condiții de participare și eligibilitate 

3.1 Condiții generale de participare 

Sunt eligibile lucrări1 care se încadrează în cele 2 categorii competiționale și care îndeplinesc 

următoarele condiții: 

 Pentru categoria A cu subcategoriile aferente (A.1 Elevi, A.2. Studenți) și pentru 

categoria B, subcategoriile B.1-B.3, se pot înscrie lucrări1 care au fost realizate de către 

persoane care sunt în prezent  elevi/studenți/cadre didactice la o instituție de învățământ. 

 Pentru categoria B, subcategoria B.4.-Absolvenți UPT se pot înscrie lucrări realizate de 

către absolvenți ai Universități Politehnica Timișoara. 

Aceeași lucrare nu va fi înscrisă în mai multe sub-categorii, dar aceeași persoană poate participa 

la mai multe categorii sau la aceeași categorie cu maxim 3 lucrări diferite. Participantul 

declară, în mod implicit, prin înscrierea de lucrări în concurs, că este deținătorul drepturilor de 

autor asupra acestora și își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu 

deține drepturile intelectuale asupra tuturor materialelor înscrise.  

Drepturile de autor asupra materialelor înscrise în concurs aparțin autorilor acestora, care își 

exprimă în mod expres acordul pentru ca organizatorii concursului să stocheze, comunice, 

publice și distribuie materialele înscrise în concurs, cât și informațiile privitoare la autorii 

acestora, fără nici o restricție de fond sau de formă, atât în cadrul concursului și al expoziției, 

cât și pe parcursul unor viitoare evenimente sau manifestări, în scopul susținerii și promovării 

lucrării, a autorului și a Universități Politehnica Timișoara. 

Pentru a fi incluse în expoziția-concurs „Politehnica prin ochii mei”, toate lucrările trebuie să 

respecte condițiile tehnice detaliate în capitolul 4. Înscriere din prezentul Regulament.  

Organizatorii concursului nu își asumă în nici un fel responsabilitatea în cazul în care terțe părți 

vor descărca/utiliza materialele de pe site-ul sau paginile de facebook ale Concursului  sau din 

alte surse. 

Membrii juriului, precum și partenerii, angajații sau rudele de gradul I și II ale acestora, pot 

participa la concurs doar cu lucrări care se încadrează în categoriile pe care aceștia nu le 

jurizează. 

Membrii echipei „Politehnica prin ochii mei” (echipă care a întocmit acest Regulament și care 

organizează expoziția-concurs „Politehnica prin ochii mei”), membrii secretariatului de concurs 

nu pot participa la concurs ( mai multe detalii pot fi găsite în capitolul 8. Organizator din 

prezentul regulament). 

Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a aduce modificări acestui Regulament și 

Calendarului de Concurs în cazuri strict necesare (în special pentru a clarifica anumite aspecte 

rezultate în urma sesiuni de întrebări și răspunsuri ale viitorilor participanți), anunțând aceste 

modificări pe pagina Concursului din cadrul site-ului Politehnicii Timișoara și pe paginile de 

facebook dedicate Expoziției-Concurs „Politehnica prin ochii mei”. 

                                                           
1 prin lucrări se înțelege: schițe/desene/ fotografii 



3.2 Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal 

Participanții, prin înscrierea la expoziția-concurs „Politehnica prin ochii mei”, își exprimă 

acordul pentru prelucrarea datelor lor personale așa cum au fost furnizate organizatorului. 

Organizatorul asigură participanții că va prelucra datele acestora în mod onest și transparent, 

exclusiv în interesul profesional al ambelor părți, în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 

Europene (GDPR). 

Nu vor fi acceptate în concurs imagini/fotografii ce conțin sau instigă la orice formă de violență 

sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Totodată, nu vor fi 

acceptate fotografiile ce conțin publicitate, materiale promoționale sau sigle/branduri vizibile, 

dacă acestea ocupă mai mult de 50% din fotografie. 

Sunt acceptate imagini/fotografii care surprind persoane în spațiul public, însă doar în condițiile 

în care persoanele reprezintă un detaliu al unei scene de ansamblu. În acest sens, nu se acceptă 

fotografiile care înfățișează portrete de persoane în spațiul public, decât cu acordul scris al 

acestora. 

Prin înscrierea în concurs, participantul declară că a citit și este de acord cu totalitatea 

prevederilor din prezentul Regulament. 

3.3 Condiții specifice de participare 

În categoria A. SCHIȚE/DESENE- Expoziția- Concurs „Politehnica prin ochii mei” 

încurajează exprimarea prin schițe sau desene a unei viziuni creative asupra Universității 

Politehnica Timișoara în an aniversar. Ne dorim o interpretare cât mai creativă, diversă și liberă 

a acestei tematici. La această categorie sunt eligibili elevi sau studenți de la o instituție de 

învățământ.  

În categoria B. FOTOGRAFIE 

Ne dorim ca în an aniversar pentru Universitatea Politehnica Timișoara, să dăm oportunitatea 

elevilor, studenților, cadrelor didactice din România și absolvenților Universității Politehnica 

Timișoara, să își dea frâu liber imaginației prin intermediul fotografiei, având ca tematică 

principală aniversarea a 100 de ani ai Universități Politehnica Timișoara. Se dorește o abordare 

cât mai liberă, diversificată și creativă. 

4. Înscriere 

În funcție de categoriile principale, procedura de înscriere diferă. Astfel, se vor considera 

următoarele indicații pentru înscrierea în categoriile A și B (Schițe/Desene și Fotografie). 

4.1. Înscriere categoria A. Schițe/Desene cu subcategoriile aferente 

Înscrierea constă în completarea formularului  de înscriere și trimiterea sa împreună cu 

lucrarea înscrisă în concurs prin poștă/curier sau depunerea sa fizică la Biblioteca UPT- Bd. 

Vasile Pârvan nr. 2B, Timișoara, cod 300 223, jud. Timiș.  



După primirea materialului de către organizator, veți primi un email de confirmare a 

înscrieri în concurs la adresa pe care ați furnizat-o în formularul de înscriere. 

Lucrările înscrise în concurs vor ține cont de următoarele cerințe tehnice: 

a.1 Se vor realiza pe format A3 (297x420 mm). 

a.2 Tehnica de reprezentare este creion grafit. 

a.3 Se dorește interpretarea tematicii date în moduri cât mai creative și personale. 

Materialele menționate mai sus se vor depune personal la Biblioteca UPT sau transmite prin 

Poștă cu data expedieri nu mai târziu de 20.10.2020. 

În situația în care participanții întâmpină probleme cu privire la procedura de înscriere, aceștia 

pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale acestuia: e-mail 

concurs.desen@upt.ro. 

4.2 Înscriere categoria B. Fotografie cu subcategoriile aferente 

Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere, disponibil pe pagina competiței 

http://www.upt.ro/Informatii-utile_concursul-politehnica-prin-ochii-mei_545_ro.html precum 

și în: 

a. atașarea unui fișier JPEG cu lucrarea înscrisă în concurs și a formularului de 

înscriere completat. 

Fotografiile înscrise în concurs vor ține cont de următoarele cerințe tehnice: 

a.1 Se vor încărca în format JPEG/JPG şi vor avea o rezoluţie de minim 2000 pixeli pe latura 

lungă; 

a.2 Dimensiunea maximă a fișierelor transmise nu va depăși 15 MB; 

a.3 Numele fișierelor vor fi sub forma Nume_Prenume_fotografie și Nume_Prenume_formular. 

Toate materialele menționate mai sus se vor transmite pe email la adresa 

concurs.foto@upt.ro nu mai târziu de data de 20.10.2020 

Vor fi acceptate fișierele ce conțin următoarele modificări: 

- tăiere sau reîncadrare 

- prelucrări simple: corecţii de expunere, tonuri, temperatură de culoare, luminozitate, 

contrast, saturaţie, corecţie perspectivă şi eliminarea petelor de pe senzor. 

Nu vor fi admise: fotomontajele, adăugarea, modificarea sau eliminarea unor elemente din 

cadrul compoziției, rame, logo-uri, text şi orice altă formă de prelucrare. Organizatorul își 

rezervă dreptul de a descalifica fotografiile asupra cărora există suspiciuni că nu respectă 

cerințele prezentului Regulament. 

mailto:concurs.desen@upt.ro
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În situația în care participanții întâmpină probleme cu privire la procedura de înscriere, aceștia 

pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale acestuia: e-mail 

concurs.foto@upt.ro. 

Candidații vor furniza o adresă de e-mail validă, pe care organizatori expoziției-concurs 

„Politehnica prin ochii mei” o vor folosi  ca mijloc de comunicare cu aceștia. 

Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare prin email de la 

organizatori. 

5. Jurizare 

Lucrările înscrise în concurs vor fi evaluate de către două comisii de jurizare, grupate în funcție 

de cele 2 categorii principale. 

Componența juriilor s-a stabilit de către echipa de organizare a expoziției-concurs „Politehnica 

prin ochii mei”, ținând cont de orientarea profesională și de experiența în domeniile enunțate 

prin categorii. 

5.1 Componența juriilor 

 

Comisia de Jurizare 1 va evalua lucrările înscrise în categoria A. Schițe/Desene și va avea 

următoarea componență: 

Grigore Arbore Popescu- director Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică – 

Veneţia; 

Conf.dr. George Păunescu, artist plastic - Universitatea București; 

As.dr.arh. Drăgan Dragomir - Președinte OAR filiala Timiș; 

Lect.dr.art.pl. Vlad Ardeleanu – Facultatea de Arhitectură și Urbanism 

Lect.dr.arh. Cristina Maria Povian - Facultatea de Arhitectură și Urbanism; 

 

 Comisia de Jurizare 2 va evalua lucrările înscrise în categoria B. Fotografie și va avea 

următoarea componență: 

 

Conf.dr.arh. Cătălina Bocan - Facultatea de Arhitectură și Urbanism; 

Constantin Duma – Agerpress; 

Lect.dr.ing. Ciprian Dughir – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii 

Informaționale; 

As.dr.arh. Ovidiu Micșa – Facultatea de Arhitectură și Urbanism 

Lucian Ronkov – Biroul Imagine UPT 
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5.2 Procesul de jurizare 

Procesul de jurizare se va desfășura cu participarea tuturor membrilor titulari, pentru fiecare din 

cele două comisii de jurizare. 

Programul de desfășurare a deliberărilor, precum și criteriile de jurizare se vor stabili de către 

fiecare comisie de jurizare în parte. 

Fiecare comisie de jurizare va alege un președinte dintre membri săi și va evalua lucrările 

conform criteriilor și metodologiei de lucru stabilite de comun acord. 

La finalul deliberărilor, fiecare comisie de jurizare va întocmi și înainta către organizatori un 

proces verbal care va conține rezultatele concursului, în corelație cu ansamblul de criterii de 

jurizare. 

Hotărârile juriilor nu pot face obiectul niciunor contestații, ele fiind definitive și irevocabile. 

În situații excepționale, atunci când unul dintre membrii juriului nu își poate îndeplini 

obligațiile, indiferent din ce motive, organizatorii își asumă responsabilitatea de a găsi un 

înlocuitor/membru supleant. 

6. Premii 

Premiile expoziției-concurs „Politehnica prin ochii mei”sunt în valoare totală de 10 000 de lei.  

a. SCHIȚE- 

i. Elevi (Premiul 1 - 1000 lei, Premiul 2 - 700 lei, Premiul 3 - 500 lei și 

mențiuni în valoare de 300 lei - 3 mențiuni) - TOTAL: 2500 lei; 

ii. Studenți (Premiul 1 - 1000 lei, Premiul 2 - 700 lei, Premiul 3 - 500 lei și 

mențiuni în valoare de 300 lei - 3 mențiuni)- TOTAL: 2500 lei 

 

TOTAL PREMII SCHIȚE= 5000 lei  

 

b. FOTOGRAFIE:  

i. Elevi (Premiul 1 - 500 lei, Premiul 2 - 300 lei, Premiul 3 - 100 lei și 

premiul de popularitate - 500 lei); TOTAL=1400 lei; 

ii. Studenți (Premiul 1 - 500 lei, Premiul 2- 300 lei, Premiul 3- 100 lei și 

premiul de popularitate - 500 lei) TOTAL=1400 lei; 

iii. Cadre didactice (premiul juriului - 300 lei și premiul de popularitate- 

300 lei) TOTAL= 600 lei; 

iv. Absolvenți UPT (premiul juriului - 300 lei și premiul de popularitate- 

300 lei) TOTAL= 600 lei. 

 

MARELE PREMIU= 1000 LEI 

 

   TOTAL PREMII FOTOGRAFIE= 5000 lei 



 

TOTAL PREMII= 10 000 LEI. 
 

7. Calendar: 

- Lansare concurs - 01.09.2020; 

- Termen limită înregistrare și transmitere lucrări– ora 24:00 a României (GMT+3H) - 

20.10.2020; 

- Analiză preliminară a lucrărilor primite și confirmare primire lucrări, prin email -

01.11.2020; 

- Publicare listă finală lucrări supuse jurizării și începerea votului online a lucrărilor la 

categoria B. Fotografie - 25.10.2020; 

- Afișare rezultate - 11.11.2020; 

- Vernisaj expoziție premierea lucrărilor concursului „Politehnica prin ochii mei”- 11 

noiembrie, Biblioteca Politehnicii Timișoara 

8. Organizator 

Organizatorul concursului este Universitatea Politehnica Timișoara, prin intermediul echipei de 

organizare a Expoziției-concurs „Politehnica prin ochii mei”. 

Datele de contact ale Organizatorului sunt: 

Universitatea Politehnica Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, 300006 

e-mail: concurs.desen@upt.ro (pentru categoria desen/schițe) 

 concurs.foto@upt.ro (pentru categoria fotografie) 

Echipă organizare: Cristina-Maria Povian, Mihaela Popescu, Lucian Ronkov. 
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