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Avizat în C.A.E.R.I. 

Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, poziția 436, pagina 16 

 

 

 

 

  Ediția  a III-a, 2019 

  Botoșani                 

 



TITLUL: Concursul  Interjudețean de Artă Fotografică  FOTOGRAFUL NATURALIST: LUMEA ÎN IMAGINI 

 

ECHIPA DE PROIECT ȘI COORDONATORII  PROIECTULUI:  

 SOPROVICI  MIRELA, profesor de Educație Plastică și Vizuală 

 HUȚANU LIVIU - OREST, profesor de Biologie 

 PURICE CĂTĂLIN – VASILE, profesor de Religie 

 PURICE ALINA, profesor de Religie 

 

INIȚIATORII  ACESTUI  REGULAMENT: 

 SOPROVICI  MIRELA, profesor de Educație Plastică și Vizuală 

 HUȚANU LIVIU - OREST,  profesor de Biologie 

 PURICE CĂTĂLIN-VASILE, profesor de Religie 

 PURICE ALINA, profesor de Religie 

 

PARTENERI: 

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI 

 S.C. PHOTO DESIGN S.R.L 

 

IDEEA PROIECTULUI:  Convingerea  elevilor de a se exprima și altfel decât  prin pictură  sau desen, adică       

                                             prin fotografie. 

 

 

MOTIVAȚIA  PROIECTULUI:  Descoperirea unor elevi talentați care pot contribui la educarea și  

                                                        sensibilizarea  colegilor lor, atât din punct de vedere  ecologic cât și artistic. 

 

 

SCOPUL: Încurajarea elevilor pentru a explora lumea vie înconjurătoare, pentru a reliefa valențele pozitive ale   

                 acesteia și pentru a se exprima prin intermediul artelor vizuale. 

 

 

ARGUMENT: Acest concurs transdisciplinar  vizează cultivarea spiritului de observație, creativității și 

respectului pentru natură .  Prin activitățile promovate susţinem grija permanentă faţă de mediu înconjurător și 

cultivăm frumosul.  

     Dorim să-i convingem pe elevi, că au posibilitatea de a se exprima  și altfel decât  prin pictură  sau 

desen. Fotografia instantanee, surprinde deseori aspecte ale vieţii  pe care  le ignorăm, sau nu avem timp să le 

remarcăm. Aceste nevoi, îmbinate cu dorinţa elevilor de a-şi vedea munca reunită într-o expoziție  , de a lega 

prietenii și de a învăța tehnica fotografică, pot fi satisfăcute prin  participarea la concursul de fotografie.  

      Concursul urmărește și descoperirea unor elevi talentați care pot contribui la educarea și sensibilizarea  

colegilor lor, atât din punct de vedere  ecologic cât și artistic. 

 

OBIECTIVE :  



1. Să sensibilizăm elevii în observarea mediului înconjurător, în protejarea și valorificarea frumuseții 

acestuia prin imagini; 

2. Să dezvoltăm simțul estetic al elevilor; 

3. Să ajutăm în perfecționarea deprinderilor de utilizare a tehnicii și aparaturii fotografice;  

4. Să promovăm și să susținem elevii talentați; 

5. Să realizăm o expoziție de artă fotografică, cu lucrările elevilor participanți în municipiul Botoșani; 

6. Să edităm revista pe CD Lumea în imagini (Nr. 3 / 2019), ca produs final al proiectului. 

 

 

RESURSE:    

 

1. MATERIALE: 

 Laptop; 

 Video-proiector; 

 Tablă interactivă; 

 Panou pentru expunerea fotografiilor; 

 

2. FINANCIARE:   

 Autofinanțare 

 Finanțare prin intermediul sponsorilor (contracte de sponsorizare) 

 

 

GRUP ȚINTĂ: 

 Elevii claselor V-VIII și IX-XII, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani și din țară; 

 Profesorii coordonatori; 

 

 

BENEFICIARI : 

 

1) DIRECȚI : 

 Elevii și profesorii Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Botoșani; 

 Elevii participanți din țară înscriși în concurs împreună cu profesorii coordonatori; 

 

2) INDIRECȚI : 

 publicul: copii, părinţi ; 

 comunitatea locală  

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ : 

 Gimnazial:  10 – 14 ani 

 Liceal :  15 – 19 ani 

      

 

 

 



ACTIVITĂȚILE   CONCURSULUI : 

 

Nr.  

crt. 

Activitatea Locul de desfăşurare Data Responsabili şi 

participanţi 

1. Întocmirea și semnarea 

proiectului 

Colegiul Național  

„Mihai  Eminescu” 

Botoșani 

 

Octombrie 2018 
Conducerea școlii 

Coordonatorii de  

proiect 

2. Promovarea  

Concursului Interjudețean 

de Artă Fotografică 

 

 

În județul Botoșani și 

în țară 

 

Octombrie– 

Decembrie 2018 

 

Coordonatori proiect 

Parteneri proiect 

 

3. Înscrierea elevilor 

participanți în concurs și 

trimiterea lucrărilor  

Colegiul Național  

„Mihai Eminescu” 

Botoșani 

 

01 Februarie –  

12  Mai  2019 

Coordonatorii 

proiectului 

 

Profesorii 

coordonatori,  

elevii participanți 

 

4. Jurizarea lucrărilor elevilor 

participanți 

Colegiul Național  

„Mihai  Eminescu” 

Botoșani 

 

Sala Multimedia  

 

25-30 Mai 2019 
Membrii juriului: 

Prof. Mirela 

Soprovici, 

Prof. Huțanu Liviu, 

Prof. Purice Cătălin, 

Prof. Purice Alina 

5.  

Expoziția de fotografii 

LUMEA ÎN IMAGINI 

ediția a III-a, 2019 

 

Colegiul Național  

„Mihai  Eminescu” 

Botoșani 

 

Muzeul de Istorie 

Botoșani 

Iunie 2019 – mai 2020  

 

 

 

 

Iunie – Septembrie 

2019 

 

Coordonatorii de 

proiect 

  

6. Premierea elevilor înscriși 

în concurs 

Colegiul Național „M. 

Eminescu” 

Botoșani 

 

Iunie 2019 
Coordonatorii de 

proiect 

7. Mediatizarea rezultatelor 

 

Site-ul școlii: 

http://www.lme.ro  

Iunie – August 2019 Coordonatori proiect 

 

8.  Editarea revistei  

pe CD 

 Lumea în imagini 

(Nr. 3, 2019) 

 

Botoșani 

 

 

August 2019 
 

Echipa redacțională 

9. Expedierea plicurilor  

 prin poștă  

(premii, diplome) 

 

Botoșani August 2019  

Coordonatori proiect 

 

10. Diseminarea  

proiectului 

Consiliul Profesoral 

(Colegiul Național „M. 

Eminescu”) 

        

        Consfătuirile         

         profesorilor 

     

 

Septembrie  2019 
Conducerea 

colegiului 

Coordonatori  proiect 

Profesorii 

 Colegiului Național 

„Mihai Eminescu” 

Botoșani 

http://www.lme.ro/


TEMA CONCURSULUI :  „ DOCUMENTARE  FOTOGRAFICĂ   A  LUMII   ÎNCONJURĂTOARE ”    

 

SECȚIUNI :    Concursul este organizat pe 3 secţiuni după cum urmează:  

I. FOTOGRAFIA  COLOR :  „ Aspecte din lumea vie - animale” 
 Păsări 

 Mamifere (terestre, acvatice) 

Exemple: 

 

 

 

 

 

    

 

II. FOTOGRAFIA  COLOR :   „ Peisaj” 

 Noapte, zi 

 Crepuscul (răsărit, apus de soare) 

 Peisaj la mare, la munte  

 Peisaj rural, urban etc. 

Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FOTOGRAFIA  COLOR :  „Sculptură  și  arhitectură” 

 Urbană (monumente, clădiri vechi, vestigii etc.) 

 Rurală (case țărănești, porți, troițe, mobilier etc.) 

Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULI  ȘI  CRITERII  DE  ÎNSCRIERE  ÎN  CONCURS  : 

 
Fotografiile : 

 pot fi realizate cu telefonul mobil sau aparatul de fotografiat; 

 trebuie să fie originale, să aparțină concurentului (fotografiile luate de pe internet vor fi descalificate); 

 trebuie să aibă o rezoluție cât mai mare, dar nu mai mici de 200  kb; 

 trebuie să fie relizate în anul  2015, 2016, 2017, 2018, 2019,  indiferent de anotimp sau de țară (România, 

Italia, Germania, Spania, Franța etc.); 

 trebuie să prezinte doar  aspectul pozitiv al temei; 

 NU trebuie să conțină imagini indecente; 

 înscrierea la concurs se face de către profesorul coordonator, pe baza formularului de înscriere (ANEXA 1) ; 

 criteriile de evaluare vizează: respectarea tematicii, originalitatea, modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile  

de  fotografiere, rezolutia fotografiilor; 

 Fiecare PROFESOR COORDONATOR poate înscrie în concurs maxim 2 elevi; 

 Fiecare ELEV poate participa cu maxim 3 fotografii  

 Fotografiile trebuie să fie trimise, în format digital (jpg.), arhivate în winZIP sau winRAR, pe adresa de 

mail: fotonaturalist@yahoo.com : 

- la Subiect se va nota: Școala/Liceul/Colegiul, localitatea și județul 

- în mesaj profesorul coordonator este rugat să menționeze numele său în clar, cu majuscule 

 Fiecare FOLDER  al  elevului  trebuie să fie  arhivat  și  denumit  astfel: 

Popescu Ionuț / Ioana- 9B  

 Fiecare FOTOGRAFIE din folder va fi denumită astfel: 

Secțiunea I 

Secțiunea II….. etc. 

 

Pentru înscriere PROFESORUL trebuie să trimită, prin poștă, într-un plic A4: 

1. Formularul de înscriere (ANEXA 1) completat ; 

2. Acordului de parteneriat (ANEXA 2) în 2 exemplare, completate de profesor, semnate și 

ștampilate de directorul școlii; 

3. Un plic A4 autoadresat (adresa poștală unde vor ajunge diplomele) și timbrat (4 lei) pentru 

adeverințe și diplome 

 

până pe data de 12 mai 2019 (data poștei) la adresa : 

 
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, 

Str. O. Onicescu, Nr. 7, 

C.P. 710114, Județul Botoșani 

         (pentru CONCURSUL „ FOTOGRAFUL NATURALIST: LUMEA ÎN IMAGINI ”) 

 

FOTOGRAFIILE  care  nu  respectă  toate  aceste  reguli  vor  fi  DESCALIFICATE ! 
 

mailto:fotonaturalist@yahoo.com


EVALUAREA LUCRĂRILOR : 
  

                       Se vor acorda : 

 Trofeul Fotograful Naturalist 

 Premiile  I, II, III,  

 Premiu pentru Originalitate 

 Premii Speciale  

 Menţiuni  

 Diplome de participare 

 Adeverințe 

                             tuturor elevilor și cadrelor didactice coordonatoare.  

 

REZULTATE  SCONTATE : 

- organizarea unor activități de educare a elevilor din punct de vedere ecologic și cultural – artistic, 

cu un număr de peste 800 de elevi; 

- realizarea expoziției de fotografii la școală și la Inspectoratul Școlar Botoșani; 

- editarea revistei pe CD Lumea în imagini (Nr. 3 / 2019), în vederea promovării produselor 

finale (expoziții de lucrări plastice, premiile oferite etc.), pentru a fi remarcate și cunoscute de 

comunitatea locală și de toți cei interesați. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI:   

 Premii; 

 Mențiuni; 

 Diplome de participare; 

 Adeverințe;  

 Revista pe CD Lumea în Imagini (Nr. 3 / 2019); 

 Articole în presa locală. 

                                                                                             
     Persoane de contact: 

  Soprovici Mirela:  0749 207 931   
  Huțanu Liviu – Orest:  0747 772 700                  
  Purice Cătălin – Vasile: 0743 942 670       

                                                                   

                                  

                                                                                                                   

 Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani                     Profesori coordonatori, 

                                                                                                                 

                         Director,                                      Prof.  Soprovici   Mirela 

   

              Prof. Chiriac  Cristina                                   Prof. Huțanu Liviu - Orest 

 

                                                                                       Prof. Purice Cătălin – Vasile 

 

                                                                                        Prof. Purice Alina 
                                                                                                                                        



 

ANEXA  1 

      Concursul  Interjudețean  de  Artă  Fotografică   

     FOTOGRAFUL NATURALIST: LUMEA ÎN IMAGINI 

Ediția  a III - a, 2019 

 

 FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE 

 

Numele și prenumele coordonatorului: …….…………..….…………….………………..……… 

Profesia și disciplina predată:…………………………………………………………..…………. 

Telefon : ………………………….. E-mail profesor: ..….…………….....……….……………... 

Școala / Liceul / Colegiul……………..………………….…………….……….………………… 

Adresa poștală a instituției: ……………………………………………….….…………………... 

………………………………………………………………………..……………………………

Tel. / fax: …………………………………… E-mail școală: …………...………………………. 

Localitatea:………………………………  Județul : …………………..………….……….…….. 

 
NR. 

CRT. 

NUME ȘI PRENUME  

ELEV / ELEVĂ 

 

CLASA 

 

ȘCOALA / LICEUL / COLEGIUL 

 

SECȚIUNEA 

PROFESOR 

ÎNDRUMATOR 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
                  

      Data,                                                               Semnătura prof. coordonator, 

 

 

 

 

 



ANEXA  2 

Concursul  Interjudețean  de  Artă Fotografică 

FOTOGRAFUL NATURALIST: LUMEA ÎN IMAGINI 

                                                                       Ediția  a III - a, 2019 

 

                                                                                                          

   

 

 

 

      

       Nr. ....................din............................................                                               Nr. ......................din........................................... 

                                                                                                                                                                               

ACORD  DE  PARTENERIAT 
 

Încheiat  astăzi ..................................................între : 

1. Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani, județul Botoșani, reprezentat de profesor  Cristina  Chiriac, în calitate 

de director și de profesor Soprovici Mirela, profesor Huțanu Liviu, profesor Purice Cătălin-Vasile și profesor 

Purice Alina în calitate de membri ai echipei de proiect Concursul Interjudețean de Artă Fotografică 

FOTOGRAFUL NATURALIST: LUMEA ÎN IMAGINI, ediția a III-a, 2019, 

                                                                                       și 

2. Școala / Liceul / Colegiul ...............................................................................................................................  

reprezentat/ă prin .............................................................................................................în calitate de director 

și .................................................................................................................................în calitate de colaborator 

         în cadrul Concursului Interjudețean de Artă Fotografică FOTOGRAFUL NATURALIST: LUMEA ÎN    

         IMAGINI,  ediția a III-a, 2019 

Durata parteneriatului  01 ianuarie – 25 iunie 2019 

        Colegiul Național „M. Eminescu”, Botoșani se obligă : 

 Să distribuie regulamentul concursului  instituțiilor de învățământ participante; 

 Să colecteze lucrările/produsele artistice realizate de parteneri; 

 Să asigure jurizarea lucrărilor; 

 Să trimită tuturor participanților diplomele și premiile obținute; 

 Să mediatizeze rezultatele concursurilor din cadrul Concursului Interjudețean „Fotograful Naturalist: Lumea 

în imagini”, ediția a III-a, 2019. 

 

Instituția de învățamânt participantă se obligă : 

 Să înscrie elevii în concurs; 

 Să îndrume elevii în realizarea  fotografiilor; 

 Să expedieze lucrările pe adresa instituției de învățământ organizatoare; 

 Să distribuie elevilor participanți premiile și diplomele cuvenite. 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada desfășurării Concursului Interjudețean „Fotograful 

Naturalist: Lumea în imagini” pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit. 

 

Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

                                                                                                  

 COLEGIUL NAȚ. „M. EMINESCU”, BOTOȘANI                                                ȘCOALA/LICEUL/COLEGIUL 

............................................................................                       

                          DIRECTOR,                      DIRECTOR, 

             PROF. CRISTINA CHIRIAC                                                          ........................................................................... 
 


