
 
 
 
           

 

 

 
 

 

REGULAMENT  

cu privire la organizarea celei de-a doua ediții a concursului  

Tulip Press Awards, 2022 

 

Despre concurs 

 

În contextul Zilelor Libertății Presei, marcate tradițional în luna mai, Centrul pentru Jurnalism 

Independent (CJI) și Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos lansează cea de-a doua ediție a 

concursului Tulip Press Awards pentru a susține eforturile jurnaliștilor în domeniul promovării 

drepturilor omului în Republica Moldova. Încurajați de interesul manifestat de jurnaliști și 

fotojurnaliști pentru prima ediție a concursului, desfășurat în anul 2021, CJI și Oficiul Ambasadei 

Regatului Țărilor de Jos au decis să organizeze o nouă ediție a concursului pentru a sprijini jurnaliștii 

și fotojurnaliștii care pun preț pe tematica drepturilor omului în Republica Moldova în materialele lor 

jurnalistice și fotografice. 

 

Scop: Încurajarea fotojurnaliștilor și a jurnaliștilor să abordeze în materiale jurnalistice (fotografice și 

scrise) diverse subiecte legate de respectarea drepturilor omului, pentru a sensibiliza publicul cu 

privire la tematica drepturilor omului în Republica Moldova.  

 

Concursul este destinat fotojurnaliștilor și jurnaliştilor din Republica Moldova, interesați de tematica 

drepturilor omului. 
 

Concursul cuprinde două secțiuni distincte: 

 

1. Fotografie 

2. Presa online/Presa scrisă 

 

 

Secțiunea FOTOGRAFIE 

 

Context: Fotografia de presă rămâne a fi un element indispensabil al jurnalismului din secolul XXI. 

Ea completează informația furnizată cititorului, îl ajută să vizualizeze evenimentele și îi dă impresia 

că este martor ocular la cele întâmplate. Utilizarea fotografiei în materialele jurnalistice face ca 

informația să fie mai credibilă pentru consumatorul de media. 

 



 
 
 
           

Scop: Promovarea fotografiei de presă în Republica Moldova, prin încurajarea fotojurnaliștilor să-și 

exprime liber opiniile, gândurile și viziunile prin intermediul fotografiilor.  

 

Condiții de participare: 

Concursul de fotografie este destinat tuturor fotojurnaliștilor din Republica Moldova, care își exercită 

meseria în conformitate cu normele deontologice și profesionale. Solicitanții vor expedia la concurs 

câte două fotografii de presă (color sau alb/negru, format digital sau print), realizate în perioada 1 

aprilie 2021 – 15 aprilie 2022, având următorii parametri tehnici: 

 

Dimensiuni minime: latura mare 2048 dpi (pentru digital) / 21 cm. (pentru print) 

Format digital: tiff sau jpeg. 

 

Autorii sunt rugați să păstreze originalul (negativul pe film sau versiunea digitală originală, eventual 

în format RAW) pentru a fi pusă la dispoziția organizatorilor. Această prevedere presupune utilizarea 

lucrărilor în scopuri de promovare a concursului. 

 

Toate fotografiile vor fi însoțite de o legendă (caption) reprezentând o scurtă descriere din care să fie 

clar CINE este fotografiat, CE FACE, UNDE, CÂND și DE CE.  

 

Legenda la versiunea digitală se completează în câmpul File\File info din Adobe Photoshop, Bridge 

sau Properties in File Explorer Windows. Pot fi admise și legende scrise separat, dar prioritate se va 

acorda celor incluse în format digital. 

 

Caption pe versiunea print se va aplica pe versoul fotografiei. 

 

Fotografiile expediate la concurs trebuie să reflecte tematica drepturilor omului în Republica 

Moldova, cum ar fi dreptul la educație, dreptul la o justiție echitabilă, dreptul la ocrotirea sănătății, 

dreptul la un mediu înconjurător sănătos, dreptul la informare etc. 

 

De asemenea, participanții trebuie să facă dovada publicării fotografiilor în perioada indicată, 

expediind linkul sau materialul în format pdf unde sunt inserate fotografiile.  

 

Condiții de jurizare 

 

Membrii juriului, din a cărui componenţă vor face parte fotografi profesioniști, vor oferi note pentru  

imagine și legendă, ghidându-se astfel de criterii ca impactul, relevanța, respectarea prevederilor etice 

și deontologice. Nota finală va fi calculată ca media aritmetică a două note.  

 

Premii 

 

În rezultatul jurizării vor fi oferite trei premii a câte 300 de euro fiecare. Câștigătorii vor fi premiați 

în cadrul evenimentelor lansate cu prilejul Zilelor Libertății Presei, în luna mai 2022. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
           

Secțiunea PRESA ONLINE/PRESA SCRISĂ 

  

Context: Tematica drepturilor omului este una mereu actuală în Republica Moldova, subiectele 

vizând încălcarea acestora fiind permanent în centrul atenției presei. Potrivit Studiului „Percepții 

asupra Drepturilor Omului în Republica Moldova”, acestea se încalcă în țara noastră fie sistematic, 

fie ocazional, acest lucru fiind confirmat de 95% din cei intervievați.  

 

Scop: Promovarea și reflectarea importanței respectării drepturilor omului prin materiale jurnalistice 

de calitate, publicate în presa locală și națională.  

 

Condiții de participare: 

Jurnaliștii vor expedia la concurs 2 materiale jurnalistice în format online sau print, realizate și 

publicate în perioada 1 aprilie 2021 – 15 aprilie 2022. 

 

Materialele trebuie să reflecte subiecte ale drepturilor omului cum ar fi drepturile minorităților etnice, 

acces la un proces de justiție echitabil, reflectarea problemelor cu care se confruntă apărătorii 

drepturilor omului, elucidarea problemelor libertății mass-media, drepturile comunității LGBT etc. 
 

Condiții de jurizare 

 

Juriul, din a cărui componenţă vor face parte jurnalişti şi experţi în domeniul drepturilor omului, va 

evalua materialele câştigătoare ținând cont de următoarele criterii: 

 

- respectarea criteriilor specifice genului;  

- elucidarea tematicii drepturilor omului; 

- interesul public; 

- respectarea normelor deontologice; 

- profesionalism. 

 

Premii 

 

În rezultatul jurizării vor fi oferite trei premii a câte 300 de euro fiecare. Câștigătorii vor fi premiați 

în cadrul evenimentelor lansate cu prilejul Zilelor Libertății Presei, în luna mai 2022. 

 

Modul de înscriere în concurs: 

 

Dosarul, care va include fotografiile/materialele jurnalistice și CV-ul autorului/autoarei, cu indicarea 

categoriei de concurs la care participă, va fi expediat în format electronic până pe data de 15 aprilie 

2022, pe adresa comunicare@ijc.md Persoană de contact: Mariana Tabuncic, manageră de program, 

CJI. 

 

Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 3 mai 2022, în contextul Zilelor Libertății Presei, iar premiile 

vor fi înmânate în cadrul unui eveniment special care va fi organizat pe parcursul lunii mai la 

Chișinău. 

 

Concursul este organizat de CJI cu suportul financiar al Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de 

Jos. 
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