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CONCURS DE FILM DE SCURT METRAJ ȘI FOTOGRAFIE  

„ÎN LUMINA PLOIEȘTIULUI” 

 12-25 NOIEMBRIE 2022 

 

REGULAMENT  

 

 

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești organizează Concursul  de 

Film de Scurt Metraj și Fotografie „În Lumina Ploieștiului” desfășurat în Ploiești, în perioada 

12-25 NOIEMBRIE 2022.  

La concurs pot participa tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani care au domiciliul 

în Municipiul Ploiești sau Zona Metropolitană Ploiești (Băicoi, Boldești-Scăeni, Bușteni și 

Plopeni, Ariceștii-Rahtivani, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, Dumbrăvești, Păulești, 

Târgșorul Vechi și Valea Călugărească).  

CALENDARUL CONCURSULUI: 

 ÎNSCRIERI: 12 – 18 noiembrie   

termen limită de primire a fișelor de înscriere – 18 noiembrie ora 16:00 

E-mail: mihaela.casadeculturaploiesti@gmail.com 

 JURIZARE: 22 – 24 noiembrie  

 Comunicarea telefonică a rezultatelor jurizării: 24 noiembrie – 17:00-18:00 

 PREMIERE: 25 noiembrie – ora 12:00 – Foaierul Teatrului „Toma Caragiu” 

Ploiești 

Tinerii interesați se pot înscrie doar la una dintre secțiunile concursului! 

Pentru ambele secțiuni, participanții trebuie să aibă în vedere realizarea unor materiale 

care să surprindă aspecte pozitive ale Municipiului Ploiești - stradă, viață, arhitectură, 

evenimente și/sau peisaj.  

Film de scurt metraj:  

 Un material cu durata de maxim 10 minute – imagini în mișcare sau animații. 

Fotografie:  

 participanții au obligația de a selecta maxim 3 fotografii pe care le consideră a fi 

relevante și sugestive în vederea participării la concurs. 

 fotografiile vor fi trimise în format .jpeg cu numele lucrării și numele participantului 

ex: Peisaj_Matei-Popescu.jpeg. 

http://www.casadecultura.ro/
mailto:secretariat@casadecultura.ro


Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” 

a Municipiului Ploieşti 

Piața Eroilor nr. 1A 

Telefon/ Fax: 0244. 578.148/ 578.149 

www.casadecultura.ro  
                  secretariat@casadecultura.ro 
 

 

Juriul este alcătuit din fotografi/videografi - colaboratori ai Casei de Cultură „Ion Luca 

Caragiale” a Municipiului Ploiești. 

 În perioada 22 – 24 noiembrie 2022, juriul va analiza lucrările realizate de participanți și 

vor decide câștigătorii. 

Se vor acorda următoarele premii: 

Secțiunea Film de Scurt Metraj: Secțiunea Fotografie: 

Premiul I – 700 lei; 

Premiul II – 500 lei; 

Premiul III – 400 lei; 

Menţiunea I – 200 lei; 

Mențiunea II – 200 lei; 

 

 

Premiul I – 400 lei; 

*Curs Fotografie  

Premiul II – 300 lei; 

*Curs Editare foto 

Premiul III – 200 lei; 

*O sesiune de lucru unu la unu  

Menţiunea I – 100 lei; 

Mențiunea II – 100 lei; 

Premiile în bani sunt oferite de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. 

Premiile în bani nu se cumulează. 

*Cursurile sunt oferite și susținute de fotograful Sorin Petculescu. 

De reținut: 

• Câștigătorii, dacă sunt elevi/studenți, trebuie să dețină asupra lor cartea de identiate, carnetul 

de elev/ student ( în cazul neprezentării carnetului premiul va fi impozitat conform legislației 

în vigoare). 

• Dacă participantul este salariat, în cazul câștigării unui premiu se va aplica  impozitul de 10%. 

 

 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti va organiza o expoziție de 

prezentare a lucrărilor premiate, în data de 25 noiembrie 2022, ora 12:00, în incinta foaierului 

Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești. 

Fotografiile premiate vor fi publicate în revista „Atitudini” a Casei de Cultură                                         

„Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti. 

Participanții la concurs cedează Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului 

Ploiești drepturile de autor asupra fotografiilor și filmelor de Scurt Metraj înscrise în concurs. 

Atenție! Participanții vor ține cont de faptul că, în situația în care vor fotografia/filma 

modele voluntare, vor respecta condițiile GDPR și de cedare de imagine. 

Director, 

Prof. Marian Dragomir 
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