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Regulamentul concursului - FOTOEPIC 
 

Concursul se adresează tuturor studenților din anul I, de la specializările Silvicultură și 

Ecologie și protecția mediului, la învățământ cu frecvență și are rolul de a stimula studenții 

pentru implicarea lor în activitățile didactice, pe parcursul anului universitar 2020 - 2021.  

 

Concursul are trei secțiuni:  

 

1. #FOTOierbar  

 

La această secțiune studentul/a va trebui să creeze un ierbar digital, care va conține 

minimum 20 de poze cu specii diferite de floră identificate în anul universitar 2020 - 2021. 

Pentru crearea ierbarului digital, pozele se vor adăuga într-un document Word sau 

PowerPoint, sub fiecare poză este necesar să treceți denumirea în latină a fiecărei specii 

(de exemplu: 1_Lathyrus_vernus) și eventual locația unde a fost identificată. La final 

salvați documentul în format PDF.  

 

Pentru postările de pe FB selectați maxim 20, cele mai reprezentative care să 

îndeplinească următoarele criterii:  

 

● pozele vor fi numerotate și vor conține titlul cu denumirea în latină (de exemplu 

1_Lathyrus_vernus); 

● pozele nu trebuie să fie depixelate, pentru a asigura calitatea lor în mediul on-line; 

● speciile de floră pot fi atât din timpul activităților de teren, cît și din alte ieșiri 

individuale efectuate de student/ă. 

 

2. #FOTOlemn    

 

La această secțiune studentul/a va trebui să fotografieze orice obiect artizanal din lemn 

care păstrează decorațiunile tradiționale românești (sculpturi tradiționale cu simboluri 

specifice, prispe, uși din lemn cu simboluri specifice, porți din lemn, panoplii, ciubere, 

mobilă veche din lemn cu simboluri tradiționale etc.). Studentul/a va trebui să trimită la 

această secțiune maxim 3 fotografii dintre cele mai reprezentative.  
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Fiecare poză trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

 

● pozele vor fi numerotate și vor conține denumirea obiectului de lemn, în cazul în 

care pe obiect este sculptat și un simbol tradițional acesta va specifica ce 

semnifică acel simbol, și zona în care a fost făcută poza (de exemplu: 

1_Poarta_soare_Sucevita); 

● pozele nu trebuie să fie depixelate, pentru a asigura calitatea lor în mediul on-line. 

 

 

Pozele vor fi trimise până la data de 20 August 2021.  

 

Un student poate trimite la toate cele trei secțiuni ale concursului sau doar la o singură 

secțiune. Odată ce sunt pregătite pozele, studentul va crea foldere separate pentru 

fiecare secțiune în parte. Apoi va crea o singură arhivă care va conține numele studentului 

(de exemplu Popescu_Vasile), și trimisă ulterior prin www.wetransfer.com, la adresa de 

e-mail ramona.scriban@usm.ro 

 

Pozele vor fi postate pe Facebook când vor fi cel puțin 5 concurenți/secțiune cu 

arhive primite din partea studenților. Votarea pozelor o poate face oricine și se va 

desfășura în două etape. După primă etapă cele mai apreciate postări vor intra în etapa 

a doua în care vor fi selectați primii 6 concurenți pe fiecare secțiune. Câștigătorii acestei 

a doua etape vor fi aleși tot în funcție de numărul de voturi primite pe Facebook.  

 

Premierea rezultatelor va fi făcută la începutul lunii septembrie 2021.  

 

Premiile constau în: premiul I un laptop, premiul II un aparat foto și premiul III o tabletă.  

 

Responsabili activitate  

 

Șef lucrări dr. ing.  

Gabriel DĂNILĂ 
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