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Workshop de fotografie   

”Natura Brașovului în contextul schimbărilor climatice”,   

„PEOPLE & PLANET – A COMMON DESTINY” 

 

 

În perioada 30 martie – 15 aprilie 2022, Consiliul Județean Brașov organizează preselecția tinerilor 

din județul Brașov care vor participa la un workshop de fotografie în cadrul proiectului ”People and 

Planet - A Common Destiny”, finanțat prin Programul DEAR.  

Demersului din acest an al Consiliului Județean Brașov, de constientizare a efectelor schimbărilor 

climatice, i s-a alăturat și cunoscutul fotograf de natură Dan Dinu, realizatorul filmului și albumului 

de fotografie ”România Sălbatică”.  

 

Tematica workshop-ului este ”Natura Brașovului în contextul schimbărilor climatice”, 

participanții eligibili fiind elevi și studenți, cu vârste între 15 și 35 de ani, parte din instituțiile de 

învățământ din Județul Brașov, partenere ale proiectului. 

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:  

 

- Pentru a intra în preselecție, fiecare participant trebuie să trimită 10 imagini cu o tematică la 

alegere, pe adresa de e-mail peopleandplanet@cjbrasov.ro; 

- Imaginile pot fi individuale sau pot avea un subiect comun pentru a fi înglobate într-o serie; 

- Sunt de preferat fotografii care au ca subiect natura și viața sălbatică, însă acest lucru nu este 

obligatoriu; 

- Fotografiile pot fi realizate cu aparat de fotografiat sau telefon; 

- Caracteristicile imaginilor trimise: rezoluție minima de 1920px pe latura mare; 

- Participanții trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în concurs; 

- Nu se acceptă fotografiile unor terțe persoane sau preluări din mediul online; 

- Organizatorii workshop-ului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale 

dreptului de autor; 

- Trimiterea fotografiilor implică acceptul participantului de a oferi organizatorilor dreptul de a 

publica imaginile respective. Eventuala folosire a imaginilor va fi însoțită obligatoriu de 

menționarea numelui autorului; 

- Concurentul va trimite pentru înscriere următoarele date: Nume, Prenume, datele de contact și 

numele unității de învățământ. 

 

 

 

Consiliul Județean Brașov  
www.judbrasov.ro 
B-dul Eroilor nr. 5, cam. 10, Brașov 
Telefon: + 4 0268 410 777 int. 198 

 

mailto:peopleandplanet@cjbrasov.ro
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SELECȚIA celor 10 participanti se va face de către fotograful Dan Dinu împreuna cu doi 

reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov, în urma evaluării portofoliului.  

 

Perioada de transmitere a fotografiilor: 30 martie 2022 – 15 aprilie 2022 

Selecția fotografiilor: 16 - 20 aprilie 2022 

Anunțarea rezultatelor: 21 – 22 aprilie 2022 

Desfăsurarea workshopului: mai 2022 - septembrie 2022 

 

 

DESFĂȘURAREA WORKSHOP-ULUI 

• Acțiune de mentoring: între lunile mai-iulie 2022, cei 10 participanți selectați de juriu vor 

participa la sesiuni tehnice și practice de fotografie, susținute de echipa Photolife.  

• Pe parcursul sesiunilor practice de mentoring, fiecare participant va realiza un portofoliu de 

fotografii ce vor fi expuse in Expoziția itinerant ”People and Plane”  în liceele și facultățile 

din județul Brașov, în perioada septembrie-noiembrie 2022  

 

 

 

Nu au dreptul de a participa la preselecție și workshop urmatoarele categorii de persoane: 

(i) Persoanele care nu fac parte din grupul de stakeholders din județul Brașov al proiectului;  

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai entitatilor afiliate Organizatorului; 

(iii) Angajati ai Entităților sau angajati ai oricaror alte entitati implicate in activitati legate de organizarea 

si desfasurarea Selecției și Expoziției; 

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la 

punctele (ii) si (iii) de mai sus.  

 

 

 

Pentru informații suplimentare:  

- Alina Szasz, manager proiect, tel: 0722-994670, e-mail: alina.szasz@cjbrasov.ro 

- Ramona Ganea, ofițer comunicare proiect, tel: 0745-168112, e-mail: ramona.ganea@cjbrasov.ro  
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