
 
 

Activitatea este organizată de către AO Clubul Studenților și LID Moldova, cu suportul Fundației Friedrich 

Naumann pentru Libertate, Biroul pentru România și Republica Moldova și a Ministerului Educației și Cercetării 

RM, în cadrul Programului de granturi pentru organizațiile de tineret 2022.  

 

Activitatea este parte și a proiectului „EduMedia pentru tineri”, implementat în cadrul Programului Municipal de 

Granturi 2022, lansat de către Direcția general educație tineret și sport al Consiliului municipal Chișinău și Centrul 

Municipal de Tineret Chișinău. 

 

 

Regulamentul concursului de fotografie 

 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, Youth.md, în parteneriat cu Parlamentul 

Republicii Moldova, Ministerul Educației al Republicii Moldova, Direcția Generală 

Educație Tineret și Sport a municipiului Chișinău, Centrul Municipal de Tineret 

Chișinău, Crunchyroll Moldova și LID Moldova lansează un concurs de fotografie 

destinat tuturor tinerilor creativi. 
 

În acest sens, participanții sunt rugați să țină cont de următoarele condiții: 

 

1. pot trimite pentru concurs maxim 1 fotografie; 

2. să indice în mesaj datele de contact (numele, prenumele, numărul de telefon, e-

mail, localitatea în care trăiesc) și descrierea lucrării; 
3. să aibă o vârstă cuprinsă între 12 - 35 de ani; 

 

Fotografiile participanților trebuie să întrunească următoarele cerințe tehnice: 
● fotografiile vor avea dimensiunile minime de 4961 x 3508 px. Ulterior acestea vor fi 

imprimate în format A3; 

● să nu aibă pe ele niciun logotip, inscripție, sau orice alt semn; 

● să nu aibă tentă electorală; 

● să corespundă tematicii. 

 

Organizatorii au dreptul să excludă fotografiile care nu respectă aceste condiții, iar 

dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

 

Alte mențiuni: 

 

• Comisia de selecție va fi formată din membrii tuturor partenerilor implicați. Aceasta va 

selecta 12 cele mai bune lucrări, care vor fi expuse în incinta Parlamentului și vor fi 

premiate pe data de 16 septembrie.  

• Participanții își asumă toate drepturile de autor asupra lucrărilor. Cei care vor 

intra în concurs cu lucrări plagiate, vor fi descalificați. 
 

Termenul-limită de expediere a fotografiilor este data de 31 august 2022, ora 23.00. 
 


