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CONCURS de materiale jurnalistice 

 

 

 

Motto: ”Viitorul este suma pașilor pe care îi faci, inclusiv a celor 

mici, ignorați sau luați în râs”  - Henri Coandă 

 

 

  

1. Organizatori: Concursul este organizat de Asociația CENTRUL ROMÂN PENTRU 

INIȚIATIVĂ SOCIALĂ cu sprijinul financiar al MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII 

DE PRETUTINDENI 

 

2. Scopul proiectului: De a promova interesul tinerilor români din Republica Moldova, 

Ucraina și Serbia pentru jurnalism și de a încuraja dezbaterile legate de comunitățile din 

care fac parte, încurajarea tinerilor să se exprime în limba română, să prezinte comunitatea 

din care fac parte, să crească  interesul opiniei publice cu privire la comunitățile istorice 

românești 

 

3. Tema concursului: ”Viitorul este suma pașilor pe care îi faci, inclusiv a celor mici, 

ignorași sau luați în râs” (Henri Coandă) 

 

4. Descrierea grupului ţintă: Concursul se adresează tinerilor români/etnici români cu 

vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, vorbitori de limbă română, din Republica Moldova, 

Ucraina și Serbia, indiferent de cetăţenia acestora. Candidații pot participa cu articole 

scrise (indiferent de genul jurnalistic căruia îi aparțin - reportaj, anchetă, interviu, analiză) 

materiale video care au fost deja publicate sau urmează să fie publicate, în format tipărit 

sau on-line, inclusiv în publicaţii editate de companii individuale, de asociaţii sau 

universităţi ori fundaţii etc.  

 

Participanții pot fi elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi sau absolvenși ai profilurilor 

jurnalism, științele comunicării, drept, sociologie, filologie, psihologie, științele educației, 

relații internaționale, științe politice, indiferent dacă lucrează sau nu în mass-media.  

 

5. Criterii de eligibilitate: 

5.1. Vor fi luate în considerare numai lucrările care ilustrează motto-ul concursului: 

”Viitorul este suma pașilor pe care îi faci, inclusiv a celor mici, ignorași sau 

luați în râs” (Henri Coandă). 

5.2. Vor fi luate în considerare materialele originale, cu relevanță pentru comunitte 

5.3. Nu se percepe taxă de participare; 

5.4. Aplicantul va da o declarație pe proprie răspundere privind dreptul de autor 

asupra lucrării; 

5.5. NU vor fi acceptate articolele care: 

• nu respectă tema concursului; 

• au caracter discriminatoriu, ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen; 
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• îndeamnă la violență sau încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta 

ar putea fi încălcată; 

• pot aduce prejudicii unei persoane, afaceri sau organizații; 

• sunt protejate de drepturi de autor; 

• au conținut publicitar sau promoțional. 

 

6. Înscrierea participanţilor 

1. Înscrierea presupune transmiterea unui e-mail la 

adresa timpromanesc@gmail.com, până la data de 15 noiembrie 2017, care trebuie să 

conţină: 

2. în corpul mesajului: numele, prenumele, vârsta şi datele de contact (adresă, 

telefon, e-mail) ale concurentului, precum şi menţiunea „Am consultat regulamentul 

concursului şi sunt de acord cu prevederile acestuia”; 

3. în ataşament: materialul în format .doc sau .docx, redactat conform indicaţiilor 

de la punctul 7. 

E-mail-urile care vor fi transmise ulterior datei de 15 noiembrie, orele 24.00 sau 

care nu vor respecta structura menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. 

 

7. Condiţii de redactare: 

1. Materialele vor fi redactate în limba română, utilizarea semnelor diacritice 

fiind obligatorie 

2. Materialele vor fi acceptate numai în format Word sau PDF 

3. Materialele trebuie să aibă minim 3.000 de  semne (în cazul materialelor scrise) 

și max. 3 minute (în cazul materialelor audio/video) 

4. Pentru textul folosit sugestia noastră este Times New Roman 12 

5. În cazul în care există note de subsol sugestia noastră este Times New Roman 

10 

6. Materialele vor fi salvate ca fişiere tip .doc sau .docx, cu numele 

„Nume.prenume” (ex. Popescu.Ion.doc). 

7. Data limită de trimitere a eseului este 15 noiembrie 2017. Materialele vor fi 

trimise la adresa de email timpromanesc@gmail.com. Corpul emailului va conţine numele, 

prenumele, vârsta şi datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale concurentului, precum şi 

menţiunea „Am consultat regulamentul concursului şi sunt de acord cu prevederile 

acestuia”. Fiecărui autor i se va confirma primirea eseului.  

8. Pentru completarea formalităților, câștigătorilor concursului le vor fi solicitate 

documente care să ateste identitatea, precum și o scurtă prezentare/CV, pentru completarea 

fișei de prezentare a autorului, care va însoți materialul ce va fi publicat pe portalul TIMP 

ROMÂNESC 

 

9. Premii acordate: 

• Premiul I – 1.500 lei 

• Premiul II – 1.000 lei 

• Premiul III – 500 lei 

 

10. Termene limită şi etapele concursului 

• 17 octombrie 2017: lansarea concursului 

• 15 noiembrie 2017: termenul limită pentru trimiterea eseurilor 

• 20 noiembrie 2017: anunţarea câştigătorilor 

• 30 noiembrie 2017: termen limită pentru transmiterea premiilor către 

câștigători 
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11. Alte prevederi 

• Prin înscrierea în concurs, participantul declară în mod implicit că este 

deţinătorul drepturilor de autor asupra acestora şi îşi asumă toate consecinţele directe sau 

indirecte ce decurg din această calitate, precum şi din participarea la concurs. 

• Prin înscrierea în concurs conform procedurii stabilite de regulament, 

CENTRUL ROMÂN PENTRU INIȚIATIVĂ SOCIALĂ primește dreptul de utilizare 

gratuită a materialelor pe o perioadă nelimitată, cu respectarea drepturilor de autor ale 

participanţilor. 

• Datele personale ale participanţilor sunt confidenţiale şi vor fi folosite exclusiv 

în vederea desfăşurării în condiţii optime a competiţiei. 

 

 


