
 
Regulamentul concursului 

„Premiul Media pentru Tineri”, 2019 (ediţia 4), 
organizat de AO „Centrul Media pentru Tineri” 

  

Denumirea 
concursului 

Premiul Media pentru Tineri 2019 

Perioada de 
desfăşurare 

·       1 aprilie – 15 octombrie, 2019 – perioada de depunere a dosarelor 
·       15 octombrie – 1 noiembrie 2019 – perioada de jurizare  și desemnarea 

câştigătorilor 
·       9 noiembrie -evenimentul de premiere Gala Premiilor Media pentru 

Tineri. 

Grupul-ţintă Tinerii din Republica Moldova cu vârsta cuprinsă între 15 şi 22 de ani 
pasionați de media, jurnalism civic, social media, video, foto. 

Tematica 
concursului 

Filtrează la 360° 
#media #tineri #internet #informatii #dezvoltare #decizii #relatii #identitate 

  

CRITERII DE APRECIERE 
  
  

  
-     Subiectul abordat se încadrează în tematica concursului „Filtrează la 360°”; 
-      Originalitatea și creativitatea abordării subiectului; 
-      Actualitatea subiectului abordat; 
-      Produsul se încadrează în criteriile tehnice stabilite pentru fiecare categorie: volum, durata, 
calitate, număr, etc.; 
-      Prezentarea generală a produsului: compoziție, structură, limbaj,  titlu, calitate tehnică, 
prezentarea informației. 
 Materialul respectă norme gramaticale (TEXT). 
-    Se acceptă materiale foto sau video realizate şi cu telefonul mobil (condiţia fiind specificarea 
acestui fapt în dosarul de aplicare); 
- Lucrarea prezentată nu include limbaj licențios, nuduri cu conotație sexuală și scene de              
violență, în special violență fizică și sexuală. 
 ! Acțiunile de violență pot să reiasă din contextul spotului, dar nu să fie prezentate în mod direct. 
 



 

  
CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI CATEGORII DE CONCURS 

  

  
TEXT 

  

  
FOTO 

  
VIDEO 

  
  

1.     Articol jurnalistic 
2.     Articol blog 
3.     Reportaj 
4.     Eseu 
  

  
  

1.     Fotografie artistică 
2.     Fotografie documentară 
3.     Reportaj fotografic 

  
  

1.     Reportaj TV 
2.     Video artistic 
3.     Video documentar 
4.     Animație 
5.     Vlog 

  
Volum:   
 - Minim1pagină,  maxim 3 
pagini,  format A4, Times 
New Roman, mărimea font 
12 și 1,5 distanța dintre 
rânduri; 
  
- Materialul trebuie să 
conțină titlu; 
  
- Materialul poate fi (dar nu 
este o condiție) 
publicat într-un ziar, revistă 
sau pe o platformă online 
(site, blog); 
  

  
Număr: 
- Pentru categoriile Foto 
documentară și  Foto artistică 
se va prezenta câte 1 fotografie 
însoțită de o legendă 
(descriere) care va răspunde la 
întrebările: Ce? Unde? Când; 
Cum? De ce? (cel mult 3 
propoziții); 
  
-  Fotografia Reportaj va 
conține 
maxim 5 imagini + text; 
  
- Toate fotografiile vor fi 
prezentate in format JPG. 

  
Durata: 
  
- Minim 1minut -  maxim 5 
minute; 
  
- Video-urile vor fi expediate în 
format mp4, MOV, AVI, MKV. 
  

  



 

  
CRITERII DE PARTICIPARE 

  

  
Participanții la concurs sunt cetățeni ai Republicii Moldova. 
În concurs se pot înscrie vorbitori de orice limbă. 
Materialele media pot fi expediate în limba romană și rusă. 
Toate  materiale  prezentate la concurs sunt realizate  strict în perioada ianuarie-octombrie 2019. 
Participantul nu este  angajatul  unei instituții media! 
 
  
Materialele prezentate nu au fost realizate și expuse în cadrul unui proiect, activitate, atelier care               
a avut acoperire financiară.  
Materialul propus nu a fost câștigător în  alte concursuri naționale. 
Materialul poate fi (dar nu este o condiție) să fie publicat, plasat într-un ziar, revistă sau pe o                  
platformă online (site, blog); 
 
  
Același participant poate să se înscrie la toate cele trei categorii (Text, Foto și Video), condiția                
fiind de a depune separat formularul pentru fiecare categorie iar subiectul abordat să fie diferit. 
Persoana înscrisă în concurs poate câștiga un singur premiu, chiar dacă a participat la mai multe                
categorii. 
NOTĂ *** 
 
Tinerii/rele care au fost câștigători/re la edițiile concursului 2017 și 2018 nu sunt eligibili pentru a                
participa la ediția Premiul Media pentru Tineri 2019. 

  

  
DREPTURI DE AUTOR ȘI DISPOZIȚII JURIDICE 

  



 

  
Participantul/a garantează și se asigură că sunt adevărații autori ai produselor Text, Foto sau              
Video și că au toate drepturile pentru materialele respective, inclusiv pentru alte elemente ale              
acestora cum ar fi: coloana sonoră, imagine, text. 

În cazul în care sunt și alți coparticipanți sau deținători de drepturi de autor acest lucru trebuie                 
specificat în formular. 

Centrul Media pentru Tineri nu-și asumă responsabilitatea pentru eventualele dispute dintre           
candidați și terțe părți care pretind drepturi de autor pentru produsele foto/video/text. 

Prin participare la concurs, candidații/tele se declară de acord cu difuzarea acestor produse de              
către AO „Centrul Media pentru Tineri” și partenerii acestuia, pe perioada concursului și după ce               
acesta s-a încheiat. 

Numele, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu aceste 
produse intră exclusiv în proprietatea candidaților/telor. AO „Centrul Media pentru Tineri” 
specifică și recunoaște faptul că aceste produse au fost create și  toate drepturile de autor aparțin 
candidaților/telor. 
  

  
PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARELOR 

  

  
- Completează formularul de aplicare. Te rugăm să completezi toate casetele şi să respecți toate 
cerinţele indicate în formular. 
- Formularul trebuie să fie însoţit de materialul depus la concurs. Dacă depui  la mai multe 
categorii  de concurs vei  expedia formular separat pentru fiecare categorie. Expediază formularul 
completat împreuna cu materialul  arhivat la adresa de E-mail:  premiul.media@gmail.com; 
- Indică denumirea mesajului: Premiul Media pentru Tineri 2019 şi indică  categoria. Exemplu: 
(TEXT– reportaj)  sau (VIDEO – animație): 
- Data limită:15 octombrie 2019;9; 
 Înainte de a expedia dosarul la Concurs, asigurați-vă că produsul depus pentru  concurs respectă 
toate cerinţele (tehnice, juridice, universalitate). 
  



 

  
DATE DE CONTACT 

  

  
Centrul Media pentruTineri 
Str. Ștefan cel Mare 148, Chişinau 
GSM: 067 664 465, 068 862 664 
E-mail: premiul.media@gmail.com 
Web: www.voceatinerilor.md/ 
 Facebook: hwww.facebook.com/centrul.media.pentru.tineri 
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