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A început primirea dosarelor la concursul „ADAMI Media Prize pentru diversitatea culturală în Europa de 

Est 2018”. Companiile de televiziune, companiile de producție media, jurnaliști, regizori, producători și alți 

profesioniști din domeniul media din țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina) sunt invitați să participe la concurs. 

Premiul ADAMI Media Prize se acordă pentru cele mai bune programe și filme televizate, precum și 

pentru programele on-line ce sunt dedicate problemelor de migrație, integrării și diversității etnice, religioase și 

culturale. Este o oportunitate unică pentru profesioniștii din domeniul mass-media de a-și prezenta lucrările audio-

vizuale pe arena internațională, precum și de a stabili contacte cu posturile de televiziune.  

Deținătorilor premiilor la fiecare din cele șase categorii li se va acorda și câte un premiu bănesc. Totodată, 

fiecare participant la concursul „ADAMI Media Prize 2018” cu experiență jurnalistică și cunoștințe de lucru în 

limba rusă, germană sau franceză are posibilitatea de a aplica pentru o bursă ADAMI pentru stagii la Deutsche 

Welle (Berlin, Germania), MDR (Leipzig, Germania) sau ARTE (Strasbourg, Franța). 

 

Dosarele la concurs pot fi depuse începând cu data de 1 februarie 2018. Termenele limită de depunere a dosarelor: 

- 01.07.2018   pentru materiale, ce au fost publicate între 11.10.2016 și 31.12.2017  

- 01.10.2018   pentru materiale, ce au fost publicate între 01.01.2018 și 01.10.2018  

 

Premiul ADAMI Media Prize se acordă la următoarele șase nominalizări: 

- Premiul ADAMI Media Prize în domeniul programelor cultural și de divertisment și a filmelor (de 

ficțiune); 

- Premiul ADAMI Media Prize în domeniul programelor informaționale și a filmelor (non-ficțiune); 

- Premiul ADAMI Media Prize pentru emisiuni de știri și scurt metraje non-ficțiune; 

- Premiul ADAMI Media Prize pentru Tineri; 

- Premiul ADAMI Media Prize on-line pentru pagina web; 

- Premiul ADAMI Media Prize on-line pentru video-online.   

Pentru informații adăugatoare și pentru aplicarea la concurs vizitați site-ul nostru www.adamimediaprize.eu   

Sesiunea juriului internațional pentru desemnarea candidaților și câștigătorilor concursului va avea loc în octombrie 

2018 la Minsk (Republica Belarus). 

Câștigătorii vor fi anunțați la ceremonia de decernare a premiilor in Chișinău (Moldova) în noiembrie 

2018, ce va fi difuzată pe canalele internaționale de televiziune. 

Concursul Premiul ADAMI Media Prize este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei 

și de ProCredit Holding (Germania). 

 

Premiul Media ADAMI pentru diversitatea culturală 

în Europa de Est  
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Media comunicații: office@adamimediaprize.eu 

Inregistrerea: registration@adamimediaprize.eu 

Pagina-web: www.adamimediaprize.eu 

Tel.: +995 32 2984072 

Reprezentant local: 

Tel. 067613900 

leonid.melnic@trm.md 
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