
 
Regulament de desfăşurare a concursului  

„Cel mai bun produs media despre domeniul TIC” 
 

I. Prevederi  Generale 
 

Concursul  „Cel mai bun produs media despre domeniul TIC” este organizat de către Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC. 
 
Concursul îşi propune să motiveze reprezentanţii mass-media din Republica Moldova să cunoască, să reflecteze 
şi astfel să contribuie la o informare mai amplă a populaţiei privind serviciile şi produsele TIC (Tehnologii 
Informaţionale şi Comunicaţii) autohtone, să lanseze dezbateri şi materiale analitice despre evenimentele, 
evoluţiile, realizările sectorului moldovenesc al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor.    
 
Autorii materialelor publicate se vor referi la evenimentele desfăşurate şi temele abordate în cadrul „Zilelor 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în Republica Moldova – 2012” 
(http://www.mtic.gov.md/zilele_tic_2012/), organizate de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor în perioada 11 mai-15 iunie.  
 

II. Etapele concursului 
 

Concursul „Cel mai bun produs media despre domeniul TIC”  se desfăşoară în perioada 11 mai – 15 iunie 2012. 
Materialele comerciale nu vor fi admise pentru concurs.  

  
 11 mai - 10 iunie – Elaborarea şi publicarea materialelor (pentru presa scrisă cu periodicitatea mai 
mare de o lună, sunt acceptate machetele materialelor ce urmează a fi publicate). Pentru înregistrarea în 
concurs vor fi expediate: 

‐ presa scrisă: materialul publicat scanat din ziar şi textul în *.pdf; în cazul în care este aplicabil, va fi 
expediat şi link-ul cu numărul de vizualizări şi comentarii. 

‐ posturile radio şi TV: materialele audio şi/video ataşate la e-mail şi/sau link la materialul publicat pe 
site; în cazul în care este aplicabil, va fi expediat şi numărul de vizualizări şi comentarii. 

‐ agenţiile de ştiri, portalurile de ştiri şi blogurile: link la materialul publicat şi textul în *.doc sau *.pdf cu 
numărul de vizualizări şi comentarii, 
 

la adresa de e-mail presa@mtic.gov.md şi executive@ict.md.  
Data-limită de înscriere în concurs este 10 iunie 2012. 
          
     10 – 14 iunie – Evaluarea lucrărilor 
 

15 iunie  – Ceremonia de premiere 
 

III. Juriul 
 

Juriul va fi format din profesionişti avizaţi în domeniul TIC şi reprezentanţi ai mass-media locale. Organizatorii 
îşi rezervă dreptul de a consulta în procesul de jurizare opinia altor profesionişti în domeniu. 
 

I. Categoriile de premiere 
 
 ştire  în ziare şi agenţii  
 articol în ziare şi reviste de profil 
 reportaj radio 
 reportaj TV 
 reportaj online pe portalurile de ştiri 
 emisiune televizată. 
 postare pe blog 
 
Premierea învingătorilor va avea loc pe 15 iunie 2012 în cadrul unei Ceremonii oficiale. 
Pentru detalii şi informaţii suplimentare o puteţi contacta pe Stela Nistor la adresa de e-mail 
presa@mtic.gov.md sau la numărul de telefon 022 25 11 03.  


