
 

Sponsor  General Partener Organizator 
 

 
 

Proiect finanțat de PETROM în cadrul platformei Țara lui Andrei, un program de responsabilitate socială. 

 

Regulamentul Oficial al Concursului de artă vizuală 

EcoMetroArt 

organizat de Clubul de Turism şi Ecologie ECOTUR 

(perioada: 7 ianuarie 2013 – 1 februarie 2013) 
 

Introducere 
Proiectul “EcoMetroArt” îşi propune sensibilizarea opiniei publice referitor la importanţa 

ecologiei prin realizarea unui concurs şi a unei expoziţii de artă vizuală în staţia de metrou 

Universitate în perioada 15-22 februarie 2013. 
 

Art. 1 - Organizator 
Proiectul “EcoMetroArt” este organizat de Clubul de Turism şi Ecologie ECOTUR în 

parteneriat cu Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” SA. 

Proiectul este finanţat de PETROM, Membru OMV Grup, în cadrul platformei Ţara lui 

Andrei, un program de responsabilitate socială. 
 

Clubul de Turism și Ecologie Ecotur este o organizație non-guvernamentală aparţinând 

Academiei de Studii Economice Bucureşti ce își propune fructificarea oportunităților oferite 

de mediul universitar și dezvoltarea permanentă a acestui grup țintă, prin realizarea de 

proiecte și parteneriate care să îl încurajeze să facă parte din piața forței de muncă, să îl 

stimuleze intelectual sau creativ şi să îi formeze conștiință ecologică și turistică. 
 

Art. 2 - Tematica concursului 
EcoMetroArt are ca tematică centrală protecţia mediului şi anume ilustrarea acesteia dintr-o 

perspectivă inedită, plasată într-o atmosferă pozitivă şi educativă. Provocarea lansată prin 

acest concurs este îmbinarea armonioasă a conceptului de ecologie cu mediul urban (în acest 

sens, va fi evidenţiat metroul, ca simbol al acestuia). 
Clubul de Turism şi Ecologie ECOTUR invită artiştii să abordeze tema enunţată anterior prin 

realizarea unei lucrări ce se va încadra în una din cele trei secţiuni: 
I. Artă plastică şi grafică 
II. Grafică digitală 
III. Artă stradală 

 

Art. 3 - Structura concursului 
3.1 Concursul EcoMetroArt cuprinde trei secţiuni: 
Secţiunea 1: Artă plastică şi grafică cuprinde lucrări bi-dimensionale în tehnici tradiţionale 

care se încadrează în următoarele categorii: pictură, desen, colaj, ilustraţie şi grafică.  
Secţiunea 2: Grafică digitală cuprinde lucrări bi-dimensionale digitale realizate folosind soft-

urile de specialitate (Photoshop, Illustrator, Corel Draw etc.); 
Secţiunea 3: Artă stradală cuprinde lucrările de graffiti 2D şi 3D;  
3.2 În baza evaluărilor făcute de un juriu prestabilit, 5 (cinci) lucrări din fiecare secţiune a 

concursului (15 lucrări în total), vor fi selectate şi expuse în staţia de metrou Universitate, 

pasajul spre Intercontinental, pe perioada 15-22 februarie 2013. 
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3.3 Toate lucrările participante la concurs vor fi prezentate pe canalele de promovare online 

ale organizaţiei Ecotur şi supuse unei proceduri de vot online pe pagina de Facebook a 

organizatorului. În baza acestei proceduri se va decerna Premiul Publicului. 
3.4 Încheierea expoziţiei va fi marcată de festivitatea de premiere. În cadrul acesteia se va 

acorda premiul I celor mai bune lucrări din fiecare secţiune precum şi premiul publicului.  

 

Art. 4 - Condiţii de eligibilitate a participanţilor 
4.1 Participarea este deschisă tuturor persoanelor fizice, cu reşedinţa în România pe durata 

desfăşurării concursului, cu vârsta mai mare de 18 ani, împliniţi până la data începerii 

Concursului. 
4.2 Participarea se face fără restricţii de pregătire / experienţă artistică, sex, vârstă, etnie. 
4.3 Nu sunt eligibili pentru a participa la concurs: persoanele juridice, angajaţii S.C. OMV 

PETROM. S.A.; S.C. “Metrorex” SA şi membrii Clubului de Turism şi Ecologie ECOTUR, 

precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală ale acestora. 
4.4 Participanţii declară pe propria răspundere că deţin drepturile de autor pentru lucrările 

înscrise în concurs şi nu există conflicte de interese în legătură cu locul sau perioada de timp 

în care le-au realizat. 
4.5 Concurenţii declară că lucrările lor nu sunt obiectul niciunui contract de cesiune a 

drepturilor de autor cu o terţă parte care ar putea determina conflicte de interes cu 

organizatorul concursului. 
4.6 Participanţii înscrişi la concurs nu cedează dreptul de autor asupra lucrărilor participante 

în concurs, însă permit utilizarea gratuită a imaginii lucrărilor pentru activităţile de promovare 

non-comercială a proiectului (televiziune, presă scrisă, online, broşuri şi prezentări) pentru o 

perioadă de 6 luni.  

 

Art. 5 - Condiţii de eligibilitate a lucrărilor de artă 
Toate lucrările trebuie să respecte următoarele criterii: 
5.1 Să corespundă temei concursului 
5.2 Să fie adecvate expunerii în spaţiul public 
5.3 Nu au participat în cadrul altor concursuri de artă sau expoziţii. 
5.4 Să poată fi realizate într-un format (dimensiunea, materialele utilizate şi condiţii de 

instalare) adecvat spaţiului / suporturilor de expunere. 
5.5 La secţiunile 1. Artă plastică şi grafică şi 3. Artă stradală sunt acceptate în concurs numai 

lucrările realizate pe suport material (pânză, carton subţire, hârtie) având dimensiuni între 40 

x 30 cm şi 70 x 100 cm. Costurile de producţie vor fi suportate de către participant. 
5.6 La secţiunea 2. Artă digitală lucrările vor respecta următoarele cerinţe: rezoluţie 300 dpi, 

dimensiune print între 40 x 30 cm şi 70 x 100 cm 
5.7 Participanţii vor menţiona în formularul de înscriere datele privind tehnica de lucru 

utilizată. 
5.8 În cazul în care unul dintre câştigători nu deţine lucrarea (secţiunile 1. & 3.) / fişierul sursă 

al lucrării (secţiunea 2.), acesta va fi exclus din concurs şi se va lua în considerare următorul 

participant, în funcție de punctajul obținut.  
5.9 Sunt interzise imaginile cu conţinut politic, discriminator, imagini obscene, indiferent 

dacă utilizatorul are acordul expres al tutorilor legali pentru a utiliza materialul. Autorii 

lucrărilor care nu respectă prevederile prezentului regulament vor fi descalificaţi. 
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5.10 Este interzisă transmiterea de lucrări pentru care participantul nu deţine drepturi de autor 

(ex. Imagini preluate de la alţi utilizatori, imagini preluate de pe alte site-uri). Folosirea 

imaginilor de pe Internet este permisă atâta timp cât participantul poate demonstra că are 

dreptul să folosească imaginea. 
5.11 Pentru lucrările câştigătoare la secţiunea 2. Artă digitală, participanţii trebuie să se 

asigure că deţin fişierele sursă ale lucrărilor la o rezoluţie minimă de 300 dpi. Lucrarea 

printată va fi format A2 (orizontal sau vertical). 
5.12 Costurile de realizare / printare şi transport a lucrării (în cazul în care lucrarea va fi 

expusă) sunt suportate de artist. 
Art. 6 - Etapele şi calendarul concursului 
6.1 Lansarea concursului va fi anunţată pe data de 07.01.2013 printr-un comunicat de presă, 

articole de promovare pe site-ul şi paginile de Facebook ale organizatorului, sponsorului şi 

partenerilor proiectului (Clubul de Turism şi Ecologie ECOTUR www.club-ecotur.ro, SC 

OMV Petrom SA www.taraluiandrei.ro, SC Metrorex SA www.metrorex.ro şi parteneri 

media). 
6.2 Înscrierea în prima etapă de concurs se face prin: 
(1) Completarea formularului de înscriere (acesta poate fi descărcat de pe pagina www.club-

ecotur.ro secţiunea EcoMetroArt). Vor fi acceptate în concurs doar formularele de înscriere 

corect completate la toate rubricile. 
(2) Trimiterea unei machete / fotografii a lucrării propuse: 
Participanţii la concurs vor trimite fotografia lucrării: 

-         Format: *png, *jpeg, *tiff 
-         Rezolutie minima: 8 MP 
-         Dimensiune maxima fisier: 25 Mb 

Se consideră înscris concurentul care completeză formularul de înscriere. Formularul de 

înscriere şi fotografia lucrării se trimit pe e-mail la adresa ecometroart@gmail.com până la 

data de 1 februarie 2013 ora 23:59. Un artist poate participa la consurs cu o singură lucrare. 
6.3 Preselecţie- Juriul va fi format din reprezentanţi din partea Organizatorului, Sponsorului, 

Partenerului Concursului şi personalităţi cunoscute din domeniul cultural-artistic. Aceştia vor 

selecta 5 (cinci) lucrări reprezentative pentru fiecare secţiune cu scopul de a le expune. 

Lucrările alese vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii organizate la staţia de metrou 

Universitate. Autorii lucrărilor selectate pentru a participa la expoziţie, vor fi anunţaţi 

telefonic şi prin e-mail în timp util. 
Procedura de Vot Online – toate lucrările participante la concurs vor fi afişate pe pagina de 

Facebook a organizatorului. Lucrarea care va înregistra cele mai multe like-uri la data de 

20.02.2013 va câştiga premiul publicului. Perioada de votare online va începe în data de 

15.02.2103 și se va încheia în data de 20.02.2013 la ora 23:59.  
6.4 Anunţarea câştigătorilor, validarea şi acordarea premiilor 
6.4.1 Anunţarea câştigătorilor 
(1) Lista cu cei 15 câştigători, a căror lucrări au fost selectate pentru expunerea lucrărilor în 

cadrul expoziţiei, va fi anunţată pe data de 7.02.2013, pe site-ul www.club-ecotur.ro şi pe 

pagina de Facebook a organizatorului. 
(2) Reprezentantul Organizatorului va încerca stabilirea contactului cu câştigătorii apelând la 

numărul de telefon menţionat în formular, de maxim 3 ori (apel / sms/ mail), în 2 zile diferite, 

în intervale orare diferite (între 9.00- 17.00). Dacă, din motive independente de voinţa 

Organizatorului, autorii lucrărilor câştigătoare nu pot fi contactaţi de către Organizator în 

http://www.club-ecotur.ro/
http://www.taraluiandrei.ro/
http://www.metrorex.ro/
http://www.club-ecotur.ro/ecometroart
http://www.club-ecotur.ro/ecometroart
http://www.club-ecotur.ro/
http://www.club-ecotur.ro/
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condiţiile stabilite (are telefonul închis, sau nu răspunde la nici unul dintre cele 3 apeluri) se 

va apela la următorii din clasament, în ordinea punctajului. 
6.4.2 Validarea lucrărilor 
(1) Câştigătorii desemnaţi în urma juriazării trebuie să trimită un mail de confirmare cu 

lucrarea câştigătoare la o rezolutie de min. 300 dpi (în cazul lucrărilor de la secţiunea artă 

digitaă). Dacă aceştia, din orice motiv, nu trimit sursele lucrărilor în condiţiile descrise în 

Regulament, vor fi invalidaţi şi se va apela la următorii câştigători din clasament. 

Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor 

câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului. 
(2) Lucrările selectate pentru expozitie, vor fi ambalate şi expediate în cutii cartonate pentru 

fiecare autor. Organizatorii nu-şi asumă răspunderea privind eventualele deteriorări în urma 

transportului. 
6.5 Calendarul concursului 

Activitate Perioadă 

Înscrierea  în concurs şi depunerea lucrărilor 7 ianuarie – 1 februarie 

2013. 

Selecţia lucrărilor 4-6 februarie 2013 

Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii 7-8 februarie 2013 

Votarea online 15-20 februarie 2013 

Informarea autorilor lucrărilor selectate şi livrarea lucrărilor 

pentru expoziţie 
7-14 februarie 2013 

Lansare expoziţie  15 februarie 2013 

Expoziţie 15-22 februarie 2013 

Festivitatea de premiere a lucrărilor câştigătoare 22 februarie 2013 

 
  
Art. 7 - Criterii de evaluare a lucrărilor 

Criterii de 

evaluare 
Punctaj    

 0-4 5-6 7-8 9-10 

Creativitate Lucrarea nu a 

fost ingenioasă. 

Nu a prezentat 

nici un element 

de 

ingeniozitate. 

Lucrarea a prezentat 

o imaginaţie / 

creativitate minimă. 

În general, lucrarea 

a fost suficient de 

creativă. 

Lucrarea este 

foarte ingenioasă. 
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Tehnică  Nu a folosit nici 

o tehnica şi 

lipseşte simţul 

estetic  

A folosit o tehnică 

necorespunzătoare  
A folosit o tehnică 

corespunzatoare 
A folosit o tehnică 

corespunzătoare şi 

simţul estetic este 

dezvoltat 

Conţinut 

vizual 
Nu există 

elemente 

vizuale sau 

acestea sunt 

incorecte, 

inadecvate, 

irelevante 

Elementele vizuale 

utilizate nu sunt 

adecvate temei şi nu 

măresc nivelul de 

înţelegere a acesteia 

Elementele vizuale 

utilizate sunt 

corecte şi adecvate 

temei, 

îmbunătăţesc 

înţelegerea temei 

Elementele 

utilizate sunt 

corecte, adecvate 

temei, şi contribuie 

la o mai bună 

înţelegere a temei 

 

Art. 8 - Premiile concursului 
Premiile concursului constau în: 
(1) Pentru secţiunile 1. Artă plastică şi grafică şi 3. Artă stradală: câte un iPad generaţia a 4-a, 

Ecran Retina, 16GB, Wi-Fi, Negru. 
(2) Pentru secţiunea 2. Artă digitală: o Tableta Grafică WACOM Intuos5, Medium. 
(3) Premiul Publicului constă într-o excursie pentru doua persoane în străinătate oferită de o 

agenţie de turism. 
(4) 11 Premii de participare pentru aplicanţii la concurs care au avut lucrările expuse în cadrul 

expoziţiei de la metrou. 
(5) Prezentarea celor 15 lucrări (câte 5 pentru fiecare secţiune a concursului) în cadrul 

expoziţiei ce va avea loc în pasaj la staţia de metrou Universitate în perioada 15-22 februarie 

2013. Lucrările selectate vor fi expuse pe şevalete şi va fi asigurată paza acestora. 
(6) Autorii lucrărilor expuse în cadrul expoziţiei sunt obligaţi să-şi asigure lucrările de artă 

prezentate. 
 

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale 
9.1 Prin înscrierea la aceast Concurs, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial şi sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea de 

reşediţă să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. 
9.2 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecţia 

datelor personale ale Participanţilor stocate pe durata Concursului şi ulterior acesteia. Ca 

atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale 

Participanţilor la Concurs şi să le utilizeze conform legislaţiei în vigoare. 
9.3 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 

privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date. 
9.4 Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, 

privind protecţia datelor personale stocate atât pe durata desfăşurării Concursului, cât şi 

ulterior încheierii acesteia. 
 

Art. 10 – Încetarea / Întreruperea Concursului. Forţa majoră 
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10.1. Concursul poate înceta înainte de implinirea perioadei prevăzute în cazul producerii 

unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, 

din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a 

Concursului. 
10.2. Forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat 

de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 

voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini 

obligaţiile asumate prin Regulament. 
Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată 

oricând în bază liberei deciziii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta să comunice în 

prealabil o astfel de situaţie. 
 

Art. 11 - Dispoziţii finale 
11.1 Participarea la concurs este gratuită  
11.2 Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru lucrările deteriorate, lucrările predate 

dupa data de 1 februarie 2013, lucrările depuse la altă adresă decât cea indicată în prezentul 

regulament. 
11.3 Autorul acordă fără a solicita drepturi patrimoniale dreptul de utilizare a operei pentru o 

perioadă de 6 (şase) luni în realizarea unei galerii foto online cu lucrările participante şi 

premiate pe canalele de promovare ale Organizatorului (emisiuni TV, în presă, Internet, 

broşuri, cataloage, etc) 
11.4 În cazul 1ucrărilor câştigătoare, numele autorilor, precum şi lucrările premiate pot fi 

făcute publice şi folosite în scopuri de promovare a proiectului, fără alte obligaţii sau plăţi, 

concurenţii asumându-şi această condiţie prin semnarea formularului de înscriere. 
11.5 Autorul acordă organizatorilor un drept de comunicare a operelor pentru o perioadă de 6 

(şase) luni, calculate de la data semnării procesului verbal de predare a operelor (imaginile 

lucrărilor etc.). 
11.6 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare 

la dreptul de proprietate asupra lucrărilor înscrise în concurs. În cazul în care Organizatorul 

constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate în 

Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/ anula oricând drepturile şi 

beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau 

plată respectivului câştigător.  
11.7 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs. Orice intenţie de 

influenţare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. 
11.8 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi la prezentul Concurs se vor 

rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 

soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania. 
11.9 Autorul declară şi îşi asumă faptul acordării cu titlu gratuit organizatorilor dreptul de 

comunicare publică asupra operelor expusel ( art.15 alin. 1 Legea nr.8/1996). 
11.10 Informaţii detaliate privind organizarea Concursului, pot fi solicitate telefonic la 

numărul +40 734 703 077 (de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 17.00, cu exceptia zilelor 

libere legale si sarbatorilor legale) sau la adresa de e-mail: ecometroart@gmail.com.  

11.11 Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi 

neechivocă a prezentului Regulament, prin semnarea formularului de înscriere. 

mailto:ecometroart@gmail.com

