
REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE MATERIALE VIDEO

„DE CE ÎMI PLACE EDUCAȚIA PENTRU MEDIA?”

5 octombrie 2022

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este una din primele organizații de media din Republica
Moldova, fondată în 1994. În prezent, CJI își definește misiunea prin prisma valorilor democrației,
contribuind la consolidarea prese libere și viabile, inclusiv a noilor media, prin intermediul proiectelor de
instruire a jurnaliștilor, educație media, campanii de advocacy, cercetare și produse jurnalistice nonprofit.

1.2. CJI, cu susținerea Deutsche Welle Akademie și cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania (BMZ), își propune să promoveze educația media în școli
și să „echipeze” consumatorii de media cu instrumentele necesare care îi vor ajuta să înțeleagă riscurile
dezinformării și propagandei.

2. APELUL CONCURSULUI

2.2. Centrul pentru Jurnalism Independent lansează un concurs național care premiază cele mai creative materiale
video care să reflecte tema: „De ce îmi place Educația pentru media?”.

2.3. Concursul se adresează copiilor care învață în clasele gimnaziale și liceale, în instituții de învățământ din
Republica Moldova.

2.4. Lucrările finaliste vor fi publicate de către CJI pe site-ul cji.md, pe pagina de Facebook a organizației și alte
conturi pe rețelele sociale.

3. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE ȘI TEMA LUCRĂRII

3.1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, fiind obligatoriu pentru toți
Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării
Concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a
modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut
public anterior.

3.2. Concursul se adresează copiilor cu vârsta 11 - 19 ani, inclusiv, cu domiciliul sau reședința, în Republica
Moldova (denumiți în continuare ”Participanți”). Participanții minori cu vârsta sub 16 ani pot participa la
Concurs numai cu acordul părinților sau a reprezentanților legali. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu



lua în considerare înscrierile minorilor în cazul în care există dezaprobarea
părinților/tutorilor/reprezentanților legali comunicată către organizatori.

3.3. Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs:
a) Angajați și reprezentanți ai Organizatorului și ai partenerilor care oferă premii sau rude apropiate ai

acestora
b) Indivizi, angajați sau reprezentanți ai companiilor, rude apropiate ai acestora implicați în pregătirea și

implementarea Concursului acreditat de Organizator
c) Participanții vor realiza o singură lucrare. Un participant se poate înscrie numai cu o singură lucrare la

Concurs. Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu.

4. CERINȚE TEHNICE ȘI DE SELECȚIE
4.1.Lucrarea Participantului constă într-un material video care să reflecte reflecte tema concursului – „De ce îmi

place Educația pentru media?”.
4.2.Materialul poate fi pregătit de un singur elev sau de o echipă din cel mult trei elevi, iar durata video-ului nu

trebuie să depășească 1 minut.
4.3.Produsul video trebuie prezentat în format .mp4 sau alt format video.

5. ÎNSCRIERE, JURIZARE ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

5.1. Concursul este organizat pe teritoriul RM în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
5.2. Înscrierea la concurs se realizează online, printr-un e-mail la adresa comunicare@ijc.md.
5.3. E-mailul trebuie să conțină: Lucrarea, Titlul materialului, Numele, Prenumele, Vârsta participantului și

Instituția de învățământ în care studiază.
5.4. Lucrările vor fi încărcate de către participanți în același mail menționat mai sus.
5.5. Perioada de înscriere la concurs și trimiterea lucrării pe e-mail se pot face în intervalul 16.10.2022 –

26.10.2022, până la ora 23:59.
5.6. Nu se percepe taxă de participare.
5.7. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook "Centrul pentru Jurnalism Independent Moldova" și pe

cji.md.
5.8. Lucrările desemnate câștigătoare vor fi publicate în cadrul evenimentului de premiere a concursului.

6. PREMII
6.1. Pentru Participanții minori, desemnați câștigători, premiul acordat va fi revendicat de către părintele /

tutorele / reprezentantul legal al acestora.
6.2. În cazul Participanților cu vârsta de 18 ani, desemnați câștigători, premiul acordat va fi revendicat de către

aceștia, care vor indica, la solicitarea Organizatorului și pe baza consimțământului persoanei, datele necesare
pentru acordarea premiului (nume și prenume, adresă etc.).

7. COMPONENȚA JURIULUI

7.1. Juriul concursului este compus din reprezentanți ai Centrului pentru Jurnalism Independent și ai
finanțatorilor.

7.2. Lucrările înscrise în Concurs trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral persoanelor care le
semnează.

7.3. Participanții își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a lucrărilor înscrise în Concurs,
precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent lucrărilor transmise.

7.4. Prin trimiterea unei lucrări, Participanții permit Organizatorului să publice materialul video împreună cu
prenumele autorului pe orice pagină de Facebook a Organizatorului și pe site-ul cji.md.



7.5. Fără restricții de timp sau geografice CJI poate să publice, să copieze, să distribuie, să ofere acces public și
să folosească materialele în orice manieră consideră a fi oportună.

7.6. Prin participarea la Concurs, Participanții, respectiv părinții sau reprezentanții legali ai acestora, după caz,
autorizează potrivit Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, în mod expres, utilizarea /
reproducerea / distribuirea /comunicarea publică a acestora de către Organizator în scopul desfășurării
Concursului și respectării prezentului Regulament, fără nicio pretenție financiară sau de altă natură din
partea acestora.

8. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția
datelor cu caracter personal.

8.2. Recapitulând, prin înscrierea la concurs, respectiv trimiterea unei lucrări, participanții și
părinții/reprezentanții legali ai acestora, își exprimă acordul ca prelucrarea datelor personale precum numele,
prenumele, vârsta participantului să aibă loc în conformitate cu cele de mai jos.

8.3. Prin trimiterea unei lucrări, Participanții permit Organizatorului să publice materialul împreună cu
prenumele artistului pe orice pagină de Facebook a Organizatorului și pe site-ul cji.md. Fără restricții de
timp sau geografice CJI poate să publice, să copieze, să distribuie, să ofere acces public și să folosească
materialele în orice manieră consideră a fi oportună.

8.4. Datele personale sunt prelucrate exclusiv în scopul acestui concurs. Toate datele personale vor fi șterse în
decurs de maxim 7 zile după încheierea concursului și desemnarea câștigătorilor. Excepție fac datele
personale ale câștigătorilor care vor fi necesare în continuare pentru auditul proiectului, evidențele financiare
(având în vedere premiile oferite), vor fi arhivate în siguranță timp de 2 ani si vor fi prelucrate în
conformitate cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

8.5. Accesarea și prelucrarea datelor personale se va face doar de către personalul autorizat sau de către
împuternicitul CJI și vor fi transmise doar către partenerii implicați inerent în proces (precum firma de audit
și de contabilitate).

9. DISPOZIȚII FINALE
9.1. Lucrările înscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează

intimitatea altei persoane, nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică,
sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod.

9.2. Organizatorul poate refuza lucrările înscrise în Concurs dacă acestea nu se încadrează în cerințele impuse de
prezentul Regulament.

9.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la următoarele situații: trimiterea de
către participanți a lucrărilor pe o altă adresă decât cea menționată în prezentul Regulament; trimiterea de
către Participanți a lucrărilor în afara intervalului de timp menționat în prezentul Regulament; pierderea
calității de câștigător al Concursului ca urmare a imposibilității contactării prin e-mai și/sau telefon pentru
transmiterea Premiilor; imposibilitatea sau întârzierea transferării Premiului ca urmare a întârzierii sau
comunicării eronate a datelor de contact către Organizator.

9.4. Organizatorul nu își asumă răspundere pentru situațiile în care lucrările încalcă drepturile de proprietate
intelectuală ale unei terțe persoane ori datele și/sau declarațiile Participanților sunt inexacte sau incomplete.

9.5. Prin participarea la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.

9.6. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul cji.md.
9.7. Pentru întrebări sau informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa:

comunicare@ijc.md


