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ADAMI: Premiul pentru diversitate culturală în Europa de Est în domeniul media 
 
 

1. Concurs 

ADAMI: Premiul pentru diversitate culturală în Europa de Est în domeniul media se adresează 

jurnaliştilor şi specialiştilor media din ţările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaijan, Belarus, 

Georgia, Moldova şi Ucraina. 

Suntem în căutare de filme, programe TV şi programe online care promovează coexistenţa paşnică 

dintre oameni de diverse naţionalităţi, etnii şi religii cu diferite tradiţii culturale. ADAMI: Premiu în 

domeniul media apreciază cele mai bune programe cu tematica în domeniul migraţiei, integrării şi 

diversităţii culturale din ţările Parteneriatului Estic. Sunt permise toate formatele şi categoriile. 

ADAMI: Premiu în domeniul media acordă premii băneşti. Termenul-limită pentru înscrierea în 

concurs este 25 octombrie 2015. 
 

2. Programe şi pagini web  

2.1 Filme şi televiziune – toate programele înscrise în concurs urmează să fie transmise public în 

premieră în perioada 1 septembrie 2013 – 25 octombrie 2015. Programele vor fi prezentate în 

formatul de difuzare. Acestea nu pot conţine pauze publicitare sau blocuri de publicitate. În cadrul 

ADAMI Premiu pentru tinerii specialişti pot fi prezentate şi programe care n-au fost difuzate 

anterior în cazul în care au fost recunoscute oficial ca teză/lucrare de licenţă în studiul principal al 

cursului educaţional respectiv (din instituţie, universitate etc.) sau au fost demonstrate la un 

festival mare de film în una din ţările Parteneriatului Estic (a se vedea lista de mai jos). Sediul 

principal al companiilor TV, companiilor de producere şi al instituţiilor educaţionale participante 

trebuie să fie amplasat în una din ţările Parteneriatului Estic.   

2.2 Platforme Internet şi materiale video online — prezentatorii participanţi de înregistrări pe 

Internet (pagini web cu material audiovizual) sau de materiale video online, cum sunt companiile 

radio/TV, agenţiile, companiile media sau persoane fizice private trebuie să aibă reşedinţa sau 

oficiul înregistrat în perioada 01 iunie 2015 – 15 decembrie 2015 în una din ţările Parteneriatului 

Estic. Excepţii pot fi acordate de către Directorul Programului ADAMI. 

2.3 Toate paginile web şi materialele video online trebuie să fi demonstrate în premieră pe 

Internet în perioada 01 septembrie 2013 – 25 octombrie 2015. 
 

3. Categoriile de premii 

ADAMI: Premiu în domeniul media va fi acordat la 6 categorii, pentru fiecare categorie fiind 

acordat un premiu:  

 ADAMI: Premiul în domeniul media pentru programe distractive (artistice);  

 ADAMI: Premiul în domeniul media pentru programe informative (ne-artistice);  

 ADAMI: Premiul în domeniul media pentru noutăţi şi filme ne-artistice de scurt metraj;  

 ADAMI: Premiul în domeniul media pentru tineri specialişti; 

 ADAMI: Premiul pentru pagini web;  

 ADAMI: Premiul pentru materiale video online. 

 

4. ADAMI: Premiul în domeniul media pentru programe distractive 
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4.1 Premiul va fi acordat pentru programe distractive (filme artistice, filme cu desene animate, 

seriale TV, show-uri TV). 

4.2 La ADAMI: Premiu în domeniul media pentru programe distractive pot participa toate 

companiile TV, companiile de producere TV şi companiile de producere independente din ţările 

Parteneriatului Estic. 

4.3 Înregistrările trebuie prezentate într-o versiune în limba engleză sau rusă sau cu o traducere 

adecvată a originalului în limba engleză sau în limba rusă. Pentru serialele sau înregistrările 

constituite din mai multe episoade vor fi prezentate cel mult 3 părţi. Se permit toate formatele, 

duratele şi categoriile artistice. 
 

5. ADAMI: Premiul în domeniul media pentru programe informative 

5.1. Premiul va fi acordat pentru programe ne-artistice / documentare. 

5.2. La ADAMI: Premiu în domeniul media pentru programe informative pot participa toate 

companiile TV, companiile de producere TV şi companiile de producere independente din ţările 

Parteneriatului Estic. 

5.3. Înregistrările trebuie prezentate într-o versiune în limba engleză sau rusă sau fie însoţite de o 

traducere adecvată a originalului în limba engleză sau în limba rusă. Pentru serialele sau 

înregistrările constituite din mai multe episoade vor fi prezentate cel mult 3 părţi. Se permit toate 

formatele cu o durată ce depăşeşte 10 minute şi categoriile ne-artistice. 
 

6. ADAMI: Premiul în domeniul media pentru noutăţi şi filme ne-artistice de scurt metraj 

6.1. Premiul va fi acordat pentru noutăţi şi filme ne-artistice de scurt metraj (max. 10 minute). 

6.2. La ADAMI: Premiu în domeniul media pentru noutăţi şi filme ne-artistice de scurt metraj pot 

participa toate companiile TV, companiile de producere TV şi companiile de producere 

independente din ţările Parteneriatului Estic. 

6.3. Înregistrările trebuie prezentate într-o versiune în limba engleză sau rusă sau cu o traducere 

adecvată a originalului în limba engleză sau în limba rusă. Pentru serialele sau înregistrările 

constituite din mai multe episoade vor fi prezentate cel mult 3 părţi. Se permit toate formatele cu 

o durată mai scurtă de 10 minute şi categoriile ne-artistice.  
 

7. ADAMI: Premiul în domeniul media pentru tineri specialişti 

7.1. Premiul va fi acordat pentru producţie TV sau filme. 

7.2. Sunt invitate să prezinte programe toate companiile TV, companiile de producere TV şi 

companiile de producere independente din ţările Parteneriatului Estic. De asemenea, pot participa 

toate şcolile de cinematografie şi TV, şcolile de jurnalism, academiile şi colegiile de jurnalism, 

comunicaţii şi media. 

7.3. Nu se permite participarea persoanelor cu vârsta mai mare de 28 de ani. Se permit toate 

formatele şi categoriile. 

7.4. Filmele care n-au fost demonstrate de companiile de televiziune sau nu au fost recunoscute ca 

teză/lucrare de licenţă în studiul principal al cursului educaţional respectiv se pot înscrie în concurs 

în cazul în care au fost demonstrate la unul din următoarele festivaluri de film: 
 

Ucraina: Festivalul internaţional de film din Odesa; Festivalul internaţional de film „MOLODIST” din Kiev; Festivalul 

internaţional de film de scurt metraj „WIZ-ART” din Lvov; Festivalul internaţional de film de scurt metraj din Kiev; 
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Festivalul internaţional de film documentar despre drepturile omului „DOCUDAYS UA”; Festivalul internaţional de film 

şi urbanism 86. 

Georgia: Festivalul internaţional de film din Tbilisi; Festivalul internaţional de film documentar „CINEDOC” din Tbilisi.  

Armenia: Festivalul internaţional de film „CAISUL DE AUR”din Erevan; Festivalul internaţional de film multiplicat 

REANIMANIA; Festivalul internaţional de film de scurt metraj „UN CADRU”.  

Azerbaijan: Festivalul internaţional de film din Baku. 

Belarus: Festivalul internaţional de film „LISTAPAD” din Minsk. 

Moldova: Festivalul internaţional de film documentar „CRONOGRAF”. 
 

8. ADAMI: Premiul pentru pagini web 

8.1 Premiul va fi acordat în aprecierea jurnalismului inovativ online (pagini web) care abordează 

tematica de integrare şi diversitate culturală. 

8.2 Paginile web pot fi prezentate de orice producător de pagini web din ţările Parteneriatului 

Estic. Producătorului trebuie să-i aparţină toate drepturile asupra site-ului înscris în concurs şi 

conţinutului acestuia. URL exact al site-ului trebuie să fie accesibil, cel puţin, până la data de 31 

decembrie 2015 (excepţii pot fi acordate de Directorul Programului ADAMI). Se acceptă 

participarea în concurs numai a paginilor web care au fost făcute publice în premieră după data de 

1 septembrie 2013. Aceste pagini trebuie să fie accesibile pe Internet, în limba engleză sau rusă, 

sau să aibă o traducere adecvată a originalului în limba engleză sau în limba rusă. Conţinutul 

trebuie să fie potrivit pentru a fi vizualizat de copii, fără a aduce atingere legislaţiei în vigoare.  

8.3 În cazul în care pagina web nu aparţine participantului individual la concurs, se cere aplicarea 

ştampilei companiei vizate şi semnătura reprezentantului autorizat. Se permite orice format şi 

categorie. 
 

9. ADAMI: Premiul pentru materiale video online 

9.1 Premiul va fi acordat în aprecierea jurnalismului inovativ online (materiale video web) care 

abordează tematica de integrare şi diversitate culturală. 

9.2 Materialele video web pot fi prezentate de orice producător de video din ţările Parteneriatului 

Estic. Producătorilor trebuie să le aparţină toate drepturile asupra materialelor video prezentate 

pentru concurs. URL exact al materialului video trebuie să fie accesibil, cel puţin, până la data de 31 

decembrie 2015 (excepţii pot fi acordate de Directorul Programului ADAMI). Sunt acceptate doar 

materialele video cu o durată de cel mult 10 minute care au fost publicate pe Internet pentru 

prima dată după 1 septembrie 2013. Aceste materiale video trebuie să fie accesibile pe Internet, în 

limba engleză sau în limba rusă, sau să fie însoţite de o traducere adecvată a originalului în limba 

engleză sau în limba rusă. Conţinutul trebuie să fie potrivit pentru a fi vizualizat de copii. 

Materialele video nu vor aduce atingere legislaţiei în vigoare.  

9.3 În cazul în care materialul video publicat pe web nu aparţine participantului individual la 

concurs, se cere aplicarea ştampilei companiei vizate şi semnătura reprezentantului autorizat. Se 

permite orice format şi categorie. 
 

10. Înregistrarea pentru participare la concursul din 2015  

10.1 Concursul a fost lansat de ADAMI la 01 septembrie 2015. Înregistrarea pentru participare la 

concurs se face online la www.adamimediaprize.eu. 

10.2 În mod obligatoriu, conţinutul fiecărei înregistrări va fi descris succint. Sumarul conţinutului va 

fi expus în cel mult 700 – 2,000 de caractere. SUMARELE VOR FI PREZENTATE, ÎN MOD 

OBLIGATORIU, ÎN LIMBILE ENGLEZĂ ŞI RUSĂ. 

http://www.adamimediaprize.eu/
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10.3 În formularul de înregistrare vor fi incluşi toţi partenerii co-producători. Astfel de materiale 

vor fi considerate ca înregistrări din partea instituţiei care le prezintă. Pentru participare la 

concursul ADAMI este necesar consimțământul tuturor co-producătorilor.  
 

11. Înregistrarea materialelor cinematografice şi TV 

1 1 .1 După completarea formularului de înregistrare online, veţi primi un număr (de înregistrare) 

pentru concurs. Fiecare film sau program TV prezentat pentru concurs va fi însoţit în mod 

obligatoriu de un formular de înregistrare completat şi semnat (in format PDF), două copii de 

program (DVD) şi un cuprins. 
 

12. Login pentru paginile web şi materialele video online 

12.1 După completarea formularului de înregistrare online veţi primi un număr (de înregistrare) 

pentru concurs. Fiecare pagină web şi material video online prezentat pentru concurs va fi însoţit 

în mod obligatoriu de un formular de înregistrare completat şi semnat (in format PDF), adresa URL 

exactă şi o descriere a conţinutului. 

12.2 Paginile web prezentate trebuie să fie accesibile online în perioada de observare a concursului 

(1 septembrie 2015 – 31 decembrie 2015). Nu se permite modificarea semnificativă a acestora în 

perioada indicată mai sus.  

 

13. Restituirea/Compensarea cheltuielilor 

ADAMI nu va restitui/compensa cheltuielile suportate pentru materialele înscrise în concurs sau 

orice alte cheltuieli conexe. De asemenea, ADAMI nu va acoperi cheltuielile de transport, vămuire 

şi asigurare. Materialele prezentate nu vor fi întoarse proprietarului, devenind proprietatea 

ADAMI: Premiu în domeniul media. 
 

14. Juriul ADAMI  

Un juriu independent internaţional constituit din jurnalişti notorii şi experţi în domeniul media 

urmează să decidă care materiale vor fi acceptate pentru concurs şi vor alege câştigătorii premiilor. 

Hotărârea adoptată de juriu este finală fără drept de recurs. 
 

15. Anunţarea câştigătorilor 

Câştigătorii ADAMI: Premiu în domeniul media 2015 vor fi anunţaţi în luna decembrie 2015 în 

cadrul unei ceremonii festive televizate desfăşurate la Tbilisi, Georgia. 
 

16. Drepturile de difuzare şi de editare  

16.1 ADAMI: Premiu în domeniul media îşi rezervă dreptul de a reproduce public nu mai mult de 5 

minute din filmele înscrise în concurs, precum şi rapoartele TV şi materialele video online; de a 

difuza sau a dispune difuzarea gratuită radio sau TV a ceremoniei de premiere; şi de a include 

fragmente cu o durată mai mică de 5 minute pe site-urile web ADAMI şi ale partenerilor săi. 

16.2 De asemenea, ADAMI şi partenerii săi pot utiliza imagini unice, fotografii şi/sau fragmente etc. 

din materialele TV, filmele sau înregistrările online prezentate pentru concurs, de exemplu, în 

timpul ceremoniei de premiere şi al reportajelor despre acest eveniment. ADAMI poate acorda 

aceste drepturi unor terţe părţi pentru relaţiile cu presa şi pentru activităţi în domeniul relaţiilor 

publice. 
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17. Persoană juridică 

17.1. ADAMI: Premiul pentru diversitate culturală în Europa de Est în domeniul media reprezintă o 

iniţiativă a Forschungsgruppe Modellprojekte e.V., o organizaţie non-profit din Weinheim, 

Germania, cu statut de persoană juridică, responsabilă la care se va face trimitere ori de câte ori se 

menţionează ADAMI în termenii/clauzele şi condiţiile de mai sus, în special, cu privire la drepturile 

transferate ADAMI: Premiu în domeniul media sau la orice acord semnat cu ADAMI: Premiu în 

domeniul media. 
 

18. Consimţire 

18.1 Se consideră că termenii şi condiţiile de mai sus sunt acceptate odată cu înscrierea în 

concursul lansat de ADAMI: Premiu în domeniul media 2015. Informaţiile incomplete sau incorecte 

vor servi temei pentru eliminarea din concurs.  

18.2 Hotărârea adoptată este finală fără drept de recurs.  
 
19. Termenul-limită pentru depunerea înregistrărilor este 25 octombrie 2015 

După înregistrarea online şi atribuirea numărului de concurs, vă rugăm să expediaţi formularul de 

înscriere completat (cu ștampila companiei şi cu semnătura reprezentantului autorizat, în funcţie 

de caz) la următoarea adresă: 
 

ADAMI: Premiu în domeniul media pentru diversitate culturală 

Biroul pentru Cooperare al Elveţiei Caucazul de Sud 

Str. Radiani 12  

0179 Tbilisi, Georgia 
 

sau la adresa indicată pe formularul de înscriere. 
 

Toate materialele trebuie să fie recepţionate până pe data de 25 octombrie 2015, ora 18:00 (ora 
locală). 
 

Regulamentul a fost elaborat în limba engleză. În cazul unor eventuale discrepanţe dintre versiunea textului în limba 

engleză şi orice traducere a acestuia, prevalează versiunea în limba engleză.  


