
 

 
 

 

 

Concurs  
“OAMENI ȘI LOCURI” 

 

Perioda de desfasurare:  01.06. – 09.07.2016 

Loc:     Sibiu, Piața Aurarilor 

 

Fundaţia Heritas lansează un concurs pentru cei pasionați de fotografie, care doresc să surprindă viața 

comunității din Piața Aurarilor, din orașul Sibiu. Concursul va fi organizat în cadrul proiectului ”O 

comunitate pentru Orașul de Jos”, acţiune cofinanţată de Consiliul Local Sibiu şi Primăria Municipiului 

Sibiu prin Agenda Comunității.  

Valoarea premiilor se ridică la 1.950 lei, destinate premierii celor mai bune fotografii transmise de către 

participanți. Premierea va avea loc în cadrul Evenimentului final al proiectului, în data de 09.07.2016.   

 

Scop  

Creșterea identității comunității din Piața Aurarilor - prin concursul de fotografie putem genera o cunoaștere 
reciprocă prin care locul prinde identitate și iese din anonimat. 
 

A  Participanţi 

Premiile se vor acorda pentru 2 categorii: 
I. 3 premii a câte 500 lei fiecare (pentru primele 3 fotografii din clasament) 
II. 3 mențiuni a câte 150 lei fiecare (pentru fotografiile de pe locul IV, V și VI în clasament) 
 

B  Procedura şi tema concursului  

Concursul constă în realizarea unor fotografii care să surprindă legăturile dintre locuitorii zonei Piața 
Aurarilor cu mediul său : fotografiile vor surprinde viața de zi cu zi a locuitorilor zonei, familiile ce locuiesc in 
zona, animalele acestora, clădirile aferente sau alte aspecte relevante cu care interacționează locuitorii 
Pieței.  Plecăm de la ideea că omul şi locul, au evoluat împreună timp de zeci de ani, astfel încât sunt 
asemănători şi aflaţi într-o legătură ambivalentă de nedespărțit. 
Concursul se adresează tuturor celor interesați de fotografie și de transpunerea în imagini a comunităților, 
indiferent de vârstă, profesie sau domiciliu. 



 

 
 

Organizatorul concursului este HERITAS - FUNDATIA TRANSILVANIA PENTRU DEZVOLTARE INTEGRATA; 
PROTECTIE SI REVITALIZARE A PATRIMONIULUI CULTURAL, cu sediul în Sibiu, Piața Huet, nr. 3. 
 
Până la data de 30.06.2016, fiecare participant va transmite organizatorului pe email 
(adelina.cristea@heritas.ro) sau pe stick (în persoană la sediul Fundației Heritas), fotografiile electronice cu 
care dorește să participe la concurs, prin care să surprindă viata oamenilor din zona Piața Aurarilor (Piața 
Aurarilor, str. Movilei, str. Târgului, str. Argintarilor).  
 
Fiecare participant poate să participe cu un număr de maxim 5 fotografii. Juriul va acorda note fiecărei 
fotografii, creand un clasament al fotografiilor, nu al participanților, existând astfel sansa ca un participant să 
câștige mai multe premii, daca are mai multe fotografii in fruntea clasamentului. 
 
Fotografiile trebuie sa respecte următoarele caracteristici : 
               - Format electronic *.jpg, *.jpeg 
               - Dimensiuni maxime: 3840 x 2160 pixels  (3840 pix lățime/ 2160 pix înalțime) 
               - Dimensiunile maxime ale fotografei: 5 MB  
               - Imaginile nu trebuie să conțină chenare sau semnături  
               - Denumirea fotografiilor trimise : nume și prenume participant. În cazul în care se trimit mai multe 
fotografii, in denumirea acestora va fi notat si numarul fotografiei din totalul fotografiilor trimise (exemplu : 
1-3, 2-3, 3-3)  
  
Fiecare participant trebuie să menționeze categoria de vârstă pentru care dorește să se înscrie în concurs ( < 
18 ani sau > 18 ani). Participanții care se încadrează în categoria de vârstă < 18 ani vor fi nevoiți să prezinte 
acordul părinților în scris, în momentul în care se înscriu în concurs.  
 
Dupa ce fotografiile au fost transmise către organizator, participanții vor primi un număr de înregistrare, cu 
care se va putea identifica în momentul premierii. 
 
Fotografiile înscrise în concurs vor fi tipărite și afișate pe bannere, în Piața Aurarilor în perioada 08.07 – 
09.07.2016. 
 
În perioada 03.07 – 08.07.2016 se va efectua o jurizare în cadrul căreia se vor desemna 3 câştigători. Dacă 
unul sau mai mulţi dintre cei trei câştigători clasaţi pe primele 3 locuri nu îşi vor revendica premiile obţinute, 
acestea vor merge către următorii clasaţi în ordinea în care au fost jurizaţi. 
Premierea se va face în cadrul evenimentului final, din data de 09.07.2016. 
 
Nu se vor putea formula contestații cu privire la decizia juriului. 
 

C Condiţiile de admitere şi de prezentare a lucrărilor în concurs 

Etapa 1.  01.06 – 30.06.2016 

                  Participanţii se vor înregistra la concurs prin transmiterea fotografiilor în format electronic :    
                  pe email (adelina.cristea@heritas.ro) sau pe stick (în persoană la sediul Fundației Heritas,  
                  Piața Huet, nr. 3)  
Etapa 2.   03.07 – 08.07.2016  
                    Jurizare 
Etapa 3.     08.07 – 09.07.2016 
                    Fotografii înscrise în concurs vor fi tipărite pe bannere și vor fi expuse în Piața Aurarilor.  
Etapa 4.    09.07.2016 



 

 
 

                  Desemnarea premiilor la încheierea evenimentului final 
 

Arhivarea exponatelor, drepturi de publicare 
Exponatele realizate în cadrul concursului vor fi prezentate într-o expoziţie şi vor intra în posesia Fundaţiei 
HERITAS, care va avea dreptul să utilizeze aceste fotografii si in alte proiecte decat cel în desfășurat. 
Arhivarea informaţiei se va face electronic la Fundaţie.  
 

D Juriul 

Juriul va fi compus din: 
           - Michael Engel – arhitect, Fundația HERITAS 
           - Sebastian Marcovici – fotograf, FOCUS 
           - Gabriela Cuzepan – fotograf, Asociația PeDale 
 

E Selecţia şi premierea 

Premierea: 
Se vor acorda premii, pe următoarele categorii de vârste: 

1. 2 premii pentru categoria de varsta > 18 ani (1 x 500 lei, 1 x 500 lei ) 
2. 1 premiu pentru categoria de varsta < 18 ani (1 x 500 lei) 
3. 2 mențiuni pentru categoria de varsta > 18 ani (1 x 150 lei, 1 x 150 lei) 
4. 1 mențiune pentru categoria de varsta < 18 ani (1 x 150 lei) 

 

F Calendarul evenimentului 

• 01 – 30 Iunie 2016 –  Perioada de înscriere participanți:  trimiterea şi înregistrarea  
 fotografiilor la Fundaţia Heritas  

• 03 – 08 Iunie 2016 –  Jurizarea din partea Comisiei de Evaluare 

• 08 – 09 Iunie 2016 –  Expunerea fotografiilor înscrise în concurs în Piața Aurarilor  

• 09 Iunie 2016 –  Premierea în cadrul evenimentului final al proiectului, organizat în Piața   
                              Aurarilor 

Contact 

FUNDAŢIA HERITAS:  
Piaţa Huet nr. 3, 550182, Sibiu 
Tel:    0040 (0)269 -21.19.88  
E-mail :  office@heritas.ro / adelina.cristea@heritas.ro 
www.heritas.ro 
 


