Agenda 2012

Decembrie
- Clubul anual de pres. Gala de decernare a premiilor „10 jurnali_ti ai
anului”. Financare: Organizacia Free Press Unlimited _i Misiunea OSCE în Moldova.
Partener general al evenimentului: BC „Moldova - Agroindbank”.
- Program de instruire
pentru elevi _i profesori din _colile nistrene. În cadrul proiectuluiÂ „Îmbuntcirea
capacitcilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea nistrean, prin
promovarea participrii civice”. Financare:
Programul „Suscinerea Msurilor de Promovare a Încrederii”, financat de Uniunea
European _i cofinancat _i implementat de Programul Naciunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD).
- Conferinc de lansare a 2 studii de
caz. În cadrul
proiectului “Monitorizarea presei: studii de caz privind dou evenimente importante ale
anului 2012: vizita cancelarului german, Angela Merkel, în Republica Moldova _i
seceta sever care a afectat sectorul agricol al Moldovei”. Financare: Fundacia Est-European, din resursele acordate de
Agencia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internacional (USAID) prin intermediul
Fundaciei Eurasia.Â Â Â
Noiembrie

Â
- Program de instruire
pentru jurnali_ti pe tema „Sectorul energetic al Republicii Moldova”. În cadrul proiectuluiÂ Â ”Reforma Climatului Investicional în
Moldova",Â desf_urat de
CJI, în perioada iunie– decembrie 2012, la iniciativaÂ Ministerului Economiei în
parteneriat cu Guvernul Suediei.

- Program de instruire
pentru elevi _i profesori din _colile nistrene.Â În cadrul proiectuluiÂ „Îmbuntcirea
capacitcilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea nistrean, prin
promovarea participrii civice”.Â Financare:
Programul „Suscinerea Msurilor de Promovare a Încrederii”, financat de Uniunea
European _i cofinancat _i implementat de Programul Naciunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD).

- Lansarea studiului „Transparenca proprietcii mass-media în Republica Moldova”. Financare: National Endowment for
Democracy (NED)Â Â

Octombrie

- Discuii publice despre propunerile de modificare a
Codului Electoral privind comportamentul mass media în alegeri. În cadrul proiectului „Reformarea legislaciei cu privire la
reflectarea
alegerilor de ctre mass media”. Financare:
Ambasada Olandei din Kiev.
http://ijc.md
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- Â Program de instruire pentru jurnali_ti pe tema „Proteccia concurencei”. În cadrul proiectuluiÂ ”Reforma Climatului
Investicional în Moldova", desf_urat de CJI, în
perioada iunie– decembrie 2012, la iniciativa Ministerului Economiei în parteneriat cu Guvernul Suediei.
- Program de instruire pentru elevi _i profesori
din _colile nistrene. În
cadrul proiectuluiÂ „Îmbuntcirea
capacitcilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea nistrean, prin
promovarea participrii civice”. Financare:
Programul „Suscinerea Msurilor de Promovare a Încrederii”, financat de Uniunea
European _i cofinancat _i implementat de Programul Naciunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD). Â SeptembrieÂ

- Atelier de lucru „Libertatea de exprimare _i mass-media în Moldova: aspecte
juridice _i de procedur”. În cadrul proiectului
„Fortificarea cadrului legislativ în domeniul mass-media în Republica Moldova”.Â Financare:Â Civil Rights Defenders (Suedia).

- Programe de instruire pe teme economice. În cadrul proiectului
Corporaiei Financiare Internaionale (IFC) ”Reforma Climatului Investicional
în Moldova", realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în perioada
iunie– decembrie 2012, la iniciativa Ministerului Economiei în parteneriat cu
Guvernul Suediei.

- Lansarea _i distribuirea Ghidului de bune
practici pentru presa online. În cadrul
proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media profesioniste _i rentabile
în Republica Moldova, inclusiv UTA Gguzia”.Â Financare: „Civil Rights Defenders” (Suedia).

- Programe de instruire
în blogging. În cadrul
proiectuluiÂ „Îmbuntcirea capacitcilor mass-media din
Moldova, inclusiv din regiunea nistrean, prin promovarea participrii civice”,Â este
implementat de CJI, în parteneriat cu ONG-urile Stels Terra _i Centrul Media de
la Tiraspol, cu asistenca Programului „Suscinerea Msurilor de Promovare a
Încrederii”, financat de Uniunea European _i cofinancat _i implementat de
Programul Naciunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).Â

- Începutul anului de
studii în cadrul ^colii de Studii Avansate în Jurnalism. Financare: Ambasada
Finlandei la Bucure_ti, _i organizacia Free Press Unlimited, Olanda.Â Detalii
la:www.scoaladejurnalism.mdÂ IulieÂ
- Program de instruire pentru jurnali_ti - "Norme etice generale _i practici jurnalistice actuale". În cadrul
proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media profesioniste _i rentabile în Republica Moldova, inclusiv UTA
Gguzia”.Â Financare: „Civil Rights Defenders” (Suedia).
- Instruire în domeniul libertcii de exprimare pentru jurnali_tii din Moldova. În cadrul proiectului „Fortificarea cadrului
legislativ în domeniul mass-media în Republica Moldova”. Financare: Civil Rights Defenders (Suedia).
- Atelier de lucru „Mass-media _i alegerile: oportunitatea îmbuntcirii legislaciei electorale”. În cadrul proiectului „Reformarea
legislaciei cu privire la reflectarea alegerilor de ctre mass media”. Financare: Ambasada Olandei din Kiev.
- Program de instruire pe subiecte economice. În cadrul proiectului Corporaiei Financiare Internaionale (IFC) ”Reforma
Climatului Investicional în Moldova", realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Guvernul Suediei.
Â Iunie
- Conferinca de pres. În cadrul proiectului „Fortificarea capacitcii mass-media de a reflecta subiecte de interes public”.
Financare: Delegacia Uniunii Europene în Republica Moldova, în cadrul Instrumentului European pentru Democracie _i
Drepturile Omului.
- Distribuirea revistei „Mass-media în Republica Moldova”, edicia din iunieÂ 2012.
- Implementarea programului de mentorat care prevede instruire _i consultanc pentru cinciÂ institucii media din UTA
Gagauz-Yeri. In cadrul proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media profesioniste _i rentabile în Republica Moldova,
inclusiv UTA Gagauz-Yeri”. Financare: „Civil Rights Defenders”(Suedia).
- Program de instruire pentru jurnali_ti „Utilizarea cercetrilor de audienc”
http://ijc.md
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In cadrul proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media profesioniste _i rentabile în Republica Moldova, inclusiv UTA
Gguzia”.Â Financare: „Civil Rights Defenders”(Suedia). Campania de
admitere la ^coala de Studii Avansate în
Jurnalism, anul de studii
2012-2013. Financare: National Endowment for
Democracy (NED), Ambasada Finlandei
la Bucure_ti, _i organizacia Free
Press Unlimited, Olanda. Detalii la:www.scoaladejurnalism.md Â Mai
- Implementarea programului de mentorat care prevede instruire _i consultanc pentru cinciÂ institucii media din UTA
Gagauz-Yeri. In cadrul proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media profesioniste _i rentabile în Republica Moldova,
inclusiv UTA Gagauz-Yeri”. Financare: „Civil Rights Defenders”(Suedia). “Zilele
libertatii presei”
- Masa rotund „Modificarea Codului Electoral din perspectiva reglementrii mass-media în campania electoral”. În cadrul
proiectului „Reformarea legislaciei cu privire la reflectarea alegerilor de ctre mass-media”.Â Financare:Â Ambasada Olandei.
- Scrierea materialelor comune. În cadrul proiectului „Fortificarea capacitcii mass-media transnistrene de a reflecta
subiecte social-economice”. Financare: Ambasada SUA in Republica Moldova. Campania de admitere la ^coala de
Studii Avansate în Jurnalism, anul de studii 2012-2013.Â Financare:
National Endowment for Democracy (NED),
Ambasada Finlandei la Bucure_ti,
_i organizacia Free Press Unlimited, Olanda. Detalii la:www.scoaladejurnalism.md
Â Aprilie
- Implementarea programului de mentorat care prevede instruire _i consultanc pentru cinciÂ institucii media din UTA
Gagauz-Yeri. In cadrul proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media profesioniste _i rentabile în Republica Moldova,
inclusiv UTA Gagauz-Yeri”. Financare: „Civil Rights Defenders”(Suedia).
- Masa rotund „Modificarea Codului Electoral din perspectiva reglementrii mass-media în campania electoral”. În cadrul
proiectului „Reformarea legislaciei cu privire la reflectarea alegerilor de ctre mass-media”.Â Financare:Â Ambasada Olandei.
- Lansarea studiului nacional de audienc a mass-media. În cadrul proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media
profesioniste _i rentabile în Republica Moldova, inclusiv UTA Gagauz-Yeri”. Financare: „Civil Rights Defenders”(Suedia).
- Scrierea materialelor comune. În cadrul proiectului „Fortificarea capacitcii mass-media transnistrene de a reflecta
subiecte social-economice”. Financare: Ambasada SUA in Republica Moldova.
- Monitorizarea mass-media din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistrean _i UTA Gagauzia. În cadrul
proiectului „Fortificarea capacitcii mass-media de a reflecta subiectele de interes public”. Financare: Delegacia Uniunii
Europene în Republica Moldova, în cadrul instrumentului European pentru Democracie _i Drepturile Omului.
Campania de admitere la ^coala de
Studii Avansate în Jurnalism, anul de studii 2012-2013.Â Financare:
National
Endowment for Democracy (NED), Ambasada Finlandei la Bucure_ti,
_i organizacia Free Press Unlimited, Olanda.
Detalii la:www.scoaladejurnalism.md
Â MartieÂ
- Implementarea programului de mentorat care prevede instruire _i consultanc pentru cinciÂ institucii media din UTA
Gagauz-Yeri. In cadrul proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media profesioniste _i rentabile în Republica Moldova,
inclusiv UTA Gagauz-Yeri”. Financare: „Civil Rights Defenders”(Suedia).

- Studiul nacional de audienc a mass-media. În cadrul proiectuluiÂ “Perspectivele crerii mass-media profesioniste _i
rentabile în Republica Moldova, inclusiv UTA Gagauz-Yeri”. Financare: „Civil Rights Defenders”(Suedia).

- Scrierea materialelor comune. În cadrul proiectului „Fortificarea capacitcii mass-media transnistrene de a reflecta
subiecte social-economice”. Financare: Ambasada SUA in Republica Moldova.

- Monitorizarea mass-media din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistrean _i UTA Gagauzia. În cadrul
proiectului „Fortificarea capacitcii mass-media de a reflecta subiectele de interes public”. Financare: Delegacia Uniunii
Europene în Republica Moldova, în cadrul instrumentului European pentru Democracie _i Drepturile Omului.

- Â Lansarea campaniei de admitere la
^coala de Studii Avansate în Jurnalism, anul de studii 2012-2013.Â Financare:
National Endowment for Democracy(NED), Ambasada Finlandei la Bucure_ti, _i
organizacia FreeÂ Press Unlimited,
Olanda. Detalii la:www.scoaladejurnalism.mdÂ Ianuarie
Clubul de Pres din Chi_inu. În cadrul proiectului „Fortificarea capacitcii mass-media de
a reflecta subiectele de
interes public”. Financare: Delegacia Uniunii Europene
în Republica Moldova, în cadrul instrumentului
European
pentru Democracie _i Drepturile Omului. Program
de instruire pentru reprezentancii facultcilor de Jurnalism. În
cadrul proiectului „Elaborarea
curriculumului „Reflectarea
conflictului în mass-media”. Financare:
Ambasada Marii
Britanii la Chi_inu. Program de
stagii pentru jurnali_tii din regiunea transnistrean. În
cadrul proiectului „Fortificarea
competencelor profesionale ale mass-media transnistrene de a mediatiza
subiecte social-economice”. Financare:
Ambasada SUA în Republica Moldova.
Monitorizarea mass-media din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistrean _i UTA Gagauzia. În cadrul proiectului
„Fortificarea capacitcii mass-media de a reflecta subiectele de interes public”. Financare: Delegacia Uniunii Europene în
http://ijc.md
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Republica Moldova, în cadrul instrumentului European pentru Democracie _i Drepturile Omului.

Distribuirea revistei „Mass-media în Republica Moldova”, edicia din decembrie 2011. În cadrul proiectului „Fortificarea
capacitcii mass-media de a reflecta subiectele de interes public”. Financare: Delegacia Uniunii Europene în Republica
Moldova, în cadrul instrumentului European pentru Democracie _i Drepturile Omului. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Versiunea electron
revistei poate fi gsit la adresa: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=70Â Februarie
Atelier în cadrul
proiectului „Drepturile omului – jurnalitii
pentru un public informat” implementat de Amnesty
International Moldova în
parteneriat cu CJI. Financare: Fundacia Est-European, din resursele
acordate de
Guvernul Suediei _i Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA
prin intermediul Agenciei
Suedeze
pentru Dezvoltare _i Cooperare Internacional (Sida) _i
Black Sea Trust for Regional Cooperation.
Program
de stagii pentru jurnali_tii din regiunea transnistrean. În
cadrul proiectului „Fortificarea
profesionale ale mass-media transnistrene de a mediatiza
subiecte social-economice”. Financare:
în Republica Moldova.
Lansarea
raportului anual privind libertatea de exprimare în R. Moldova (pentru anul 2010,în limbile
Financare: Civil Rights Defenders (Suedia).

competencelor
Ambasada SUA

rus _i englez).

Monitorizarea mass-media din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistrean _i UTA Gagauzia. În cadrul proiectului
„Fortificarea capacitcii mass-media de a reflecta subiectele de interes public”. Financare: Delegacia Uniunii Europene în
Republica Moldova, în cadrul instrumentului European pentru Democracie _i Drepturile Omului.Â
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