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REGULAMENTUL 

concursului pentru elevi: 
„Importanța presei independente pentru dezvoltarea democratică a Moldovei“ 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
Cu ocazia aniversării a 20-ea de la constituire, Asociația Presei Independente (API) anunță un 
concurs național de texte (eseuri, poezii), imagini (fotografii, desene, caricaturi) și filme (filme 
video, animații) cu tema: „Importanța presei independente pentru dezvoltarea democratică a 
Moldovei“, destinat elevilor claselor VIII-XII de la gimnaziile și liceele din Republica Moldova. 
Concursul se desfășoară în perioada 3 mai – 15 iunie 2017 și are trei categorii/secțiuni:  

- eseuri/poezii; 

- fotografii/desene/caricaturi; 

- filme video/animații. 
Lucrările prezentate la concurs trebuie să respecte condițiile indicate mai jos și să prezinte 
viziuni de ansamblu și/sau cazuri concrete care vizează situația presei independente din 
Republica Moldova și contribuția ei la dezvoltarea democratică a țării noastre. 
Câștigătorii concursului vor fi desemnați de un juriu profesionist şi vor fi premiați cu cadouri 
(obiecte) de preț. 
 

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
La concurs pot participa elevii/elevele claselor VIII-XII de la toate gimnaziile și liceele din 
Republica Moldova care vor transmite pe adresa electronică a API lucrări realizate cu forțe 
proprii, în limbile română, rusă sau engleză. Lucrările pot fi transmise doar electronic. 
Elevii/elevele pot participa cu câte o singură lucrare la una sau mai multe categorii ale 
concursului.  
 
Condiţii tehnice 
Lucrările trebuie să corespundă temei concursului și următoarelor condiții tehnice: 
Secțiunea eseuri/poezii. Textele vor avea cel mult 1000 de cuvinte la calculator cu respectarea 
următoarelor reguli de formatare: pagină A4; margini de 2cm sus, jos şi la dreapta; margine de 
3cm la stânga; spațiere simplă de un rând (single line), fonturi: Times New Roman 12pt sau Arial 
12pt, fiecare paragraf va fi marcat prin deplasarea la dreapta a primului rând cu 1 cm. Textele 
vor fi salvate în format doc. sau rtf. Lucrările vor fi scrise îngrijit, fără greșeli gramaticale. 
Secțiunea fotografii/desene/caricaturi. Fotografiile, desenele şi caricaturile vor fi salvate în 
format jpeg sau tiff. Lucrarea trebuie să fie însoțită de o scurtă descriere a semnificației.  
Secțiunea filme video/animații. Vor fi acceptate filme video și/sau animații cu o durată de cel 
mult 40 de secunde, realizate cu forțe proprii cu telefonul mobil, camere video simple sau semi-
profesioniste, sau la calculator. Lucrările vor fi salvate în format MP4 și trimise în adresa API 
prin intermediul site-ului WeTransfer - https://wetransfer.com 
Lucrările care nu vor corespunde condițiilor tehnice descrise mai sus vor fi descalificate. 
 

https://wetransfer.com/
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Depunerea dosarelor 
Elevii/elevele vor transmite lucrările pe adresele electronice:  
api@api.md şi diana.lungu@api.md.   
Lucrările vor fi însoțite de o scurtă notă cu următoarele informații: 
- titlul/denumirea lucrării; 
- numele și prenumele autorului/autoarei; 
- localitatea, instituția de învățământ, clasa; 
- un număr de telefon și o adresă e-mail de contact. 
Data-limită de prezentare a dosarelor: 15 iunie 2017, ora 18.00 
Dosarele transmise mai târziu de termenul limită nu vor fi admise la concurs.  
Transmiterea dosarului presupune acceptarea condițiilor prezentului Regulament. 
Dosarele prezentate la concurs nu se restituie participanților. 
 

III. EVALUAREA LUCRĂRILOR 
Lucrările transmise la concurs vor fi evaluate de un juriu profesionist, din componența căruia 
vor face parte jurnaliști/jurnaliste notorii din Republica Moldova.  
Membrii juriului vor aprecia: 
- expresia artistică și originalitatea lucrărilor,  
- corespunderea tematicii anunțate a concursului,  
- coerența exprimării, 
- argumentarea prin utilizarea exemplelor concrete,  
- respectarea dreptului de autor. 
Membrii juriului vor aprecia lucrările în baza unui formular de evaluare, acordând de la 1 până 
la 10 puncte pentru fiecare dintre criteriile menționate mai sus. Punctajul final al lucrării va fi 
constituit din suma punctelor acordate de toți membrii juriului pentru această lucrare. Lucrările 
care vor acumula cel mai mare punctaj vor fi declarate premiante, conform categoriei din care 
fac parte. În cazul în care două sau mai multe lucrări din cele premiante vor acumula același 
punctaj, se va aplica procedura de vot. La finalul evaluării, va fi întocmit procesul-verbal al 
şedinței de evaluare a lucrărilor . 
În perioada 20 iunie 2017 – 20 august 2017, lucrările acceptate pentru participare la concurs 
vor fi afișate pe pagina web www.api.md la secțiunea ”API la 20 de ani”, în ordinea cronologică 
de recepționare a acestora. Vizitatorii site-lui www.api.md vor putea vota pentru 
lucrarea/lucrările preferate, la una sau mai multe secțiuni diferite, având posibilitatea să acorde 
în decurs de 24 de ore cel mult trei puncte de la un calculator.  
Votul pe pagina web nu va avea un caracter obligatoriu pentru membrii juriului, ci unul 
consultativ. 
 

IV. NOMINALIZAREA CÂŞTIGĂTORILOR 
Totalizarea rezultatelor concursului va avea loc la mijlocul lunii septembrie 2017, iar festivitatea 
de premiere – la 29 septembrie 2017, când se vor împlini 20 de ani de la înregistrarea Asociației 
Presei Independente (API).  
Autorii/autoarele celor mai bune două lucrări de la fiecare categorie de concurs vor fi premiați 
cu obiecte de preț (telefoane mobile, tablete etc). Premii de încurajare vor fi oferite și 
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autorilor/autoarelor lucrărilor care vor obține cele multe voturi la votarea pe pagina web 
www.api.md.   
 

V. DREPTURILE DE AUTOR 
Participanții la concurs poartă răspundere pentru respectarea drepturilor de autor şi garantează 
că sunt autorii lucrărilor prezentate. API nu poartă răspundere pentru încălcarea drepturilor de 
autor de către participanți. 
În cazul în care Comisia de concurs constată că lucrarea prezentată este un plagiat evident, 
lucrarea respectivă se exclude din concurs. 
Prin participarea la concurs, participanții acceptă transmiterea cu titlu gratuit a drepturilor de 
autor asupra publicării şi difuzării lucrării în favoarea API.  
API îşi rezervă dreptul de a publica lucrarea în orice format imprimat electronic şi/sau utilizând 
media audiovizuală, obligându-se să indice numele autorului/autoarei. Acest fapt nu va atrage 
după sine dreptul participanților la concurs la remunerare sau la alte avantaje decât oferirea 
premiului în cazul lucrărilor desemnate câştigătoare. 
Participanții la concurs se declară de acord cu folosirea de către API a informațiilor privind 
lucrările şi numele autorilor în cadrul comunicatelor de presă, documentelor de informare şi a 
publicațiilor. 
 

V. DISPOZIŢII FINALE 
Alte informații despre concurs, precum şi rezultatele concursului vor fi publicate în mass-media 
şi pe pagina web oficială a API www.api.md.   
 
 
 
 
 
 

http://www.api.md/
http://www.api.md/

