
 
 
 

   
 

Formular 

de participare la concursul de înscriere la New Media Incubator 2022 

 

Acesta este formularul ce trebuie completat de toți candidații la ediția 2022 a proiectului New Media 

Incubator (NMI) al Fundației Soros Moldova. Împreună cu CV-ul aplicantului, formularul face parte din 

dosarul necesar înscrierii în procesul de selecție NMI. 

Formularul conține trei secțiuni: prezentarea descriptivă a conceptului de creație, o scrisoare de 

motivație care să expună motivele aplicării la NMI și opțional – mostre de lucrări anterioare, care 

demonstrează viziunea și abilitățile autorului/autorilor. 

CV-ul participantului la concurs (sau participanților în cazul echipei de creație) împreună cu formularul 

completat, vor fi trimise la adresa: dscobioala@soros.md (cc abivol@soros.md) până la 18 iulie 2022, 

ora 18.00. 

A. Prezentarea descriptivă a conceptului. În această secțiune, participantul la concurs trebuie să 

expună în câteva rânduri ideea pe care vrea să o transforme într-un proiect media în cadrul NMI. 

Descrierea poate să conțină, dar nu e limitată la: tema abordată, modul în care vrea să portretizeze 

respectiva temă (vlog/ podcast/ canal de social media, etc.) și publicul țintă al viitorului proiect. 

B. Scrisoarea de motivație care să expună motivele participării la concursul NMI. Candidații vor 

explica de ce doresc să participe la NMI, de ce au ales tema respectivă, care va fi impactul ideii lui 

transformată într-un proiect media și cum ar putea să ducă proiectul mai departe odată cu încheierea 

perioadei de 5 luni de mentorat. 

C. (Opțional) Mostre de lucrări anterioare, care demonstrează viziunea și abilitățile 

autorului/autorilor. Orice lucrare, articol, material despre care candidatul sau candidata consideră că 

ar putea fi relevante pentru a demonstra nivelul de abilități, dar și viziunea în legătură cu diverse 

subiecte relevante, poate fi lăsată aici cu link activ. 

!!! Acesta este un pas complet opțional. Persoanele care nu au materiale pe care le pot insera în 

această secțiune sunt la fel de eligibile ca și celelalte care au. 

În cazul în care sunt videouri sau înregistrări audio care nu au fost publicate, acestea pot fi puse pe un 

link de transfer și linkul lipit aici, cu o mică explicație. Participanții la concurs vor putea fi contactați 

pentru a repune materialele pe un link de transfer în cazul în care cel pus în formular a expirat. 

*** 

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 

1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării și consolidării valorilor unei societăți 

deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului. De aproape 30 de 
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ani, Fundația Soros Moldova susține domeniul mass-media prin promovarea consecventă a libertății de 

exprimare, consolidarea instituțiilor de presă și organizațiilor din societatea civilă, modernizarea 

cadrului legislativ și încetățenirea standardelor democratice și deontologiei profesioniste. 


