Concursul naţional pentru jurnalişti
“Uniunea Europeană şi Moldova: aspectele cooperării”
Cu ocazia Zilei Europei Delegaţia Comisiei Europene în Moldova lansează concursul
naţional “Uniunea Europeană şi Moldova: aspectele cooperării” destinat jurnaliştilor
specializaţi în tematica asistenţei şi cooperării moldo-europene.
Jurnaliştii din Republica Moldova, angajaţi ai tuturor categoriilor mass-media, presa scrisă, online, TV şi radio, sunt invitaţi să participe la concurs. Bloggerii activi, de asemenea, sunt încurajaţi
să participe.
Concursul va fi deschis în perioada mai – septembrie 2009. În cadrul acestuia vor fi organizate
mai multe deplasări în teren, unde jurnaliştii vor putea afla mai multe despre activităţile concrete
ale proiectelor finanţate de UE şi rezultatele acestora.
Participanţii se vor înregistra până la data de 25 mai 2009 printr-un mesaj cu CV-ul
ataşat la adresa de email office@synergy.md.
Evaluarea participanţilor se va face în cadrul a trei categorii:
a. Audio-vizual;
b. Presa scrisă, online, blogging;
c. Fotojurnalism;
Dosarul va cuprinde minimum cinci materiale proprii (10 pentru categoria fotojurnalism) apărute
în perioada 10 mai — 30 septembrie 2009, în rezultatul deplasărilor organizate, care să abordeze
diverse aspecte ale cooperării Uniunii Europene şi Republicii Moldova. Acestea vor fi prezentate în
formatul corespunzător mediei de activitate: a) text MS Word şi PDF al ziarelor şi revistelor, c)
text MS Word şi link pentru presa on-line, b) text MS Word şi CD/DVD pentru radio şi TV;
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Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre, care au decis să-şi unească treptat abilităţile, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei
perioade de 50 de ani de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând în acelaşi timp diversitatea culturală,
toleranţa, şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană este decisă de a împărtăşi realizările şi valorile sale cu ţările şi oamenii din afara frontierelor sale.

Sunt eligibile materialele prezentate în limbile de stat sau rusă.
Dosarul se va depune pănâ la data de 2 octombrie 2009 prin poştă sau personal la adresa
Chişinău 2012, Bucureşti, 68, Synergy Eur/Est.
Juriul şi criteriile de evaluare:
Formularele de participare vor fi examinate de către un juriu independent, format din experţi în
domeniu şi reprezentanţii Delegaţiei Comisiei Europene în Moldova. Membrii juriului vor aprecia
materialele în baza următoarelor criterii: acurateţea informaţiei, obiectivitatea şi profunzimea
abordării, originalitatea perspectivei din care este tratat subiectul, gradul de corespundere cu
tematica propusă.
Premiile pentru fiecare categorie:
Premiul I – laptop
Premiul II – € 500
Premiul III - € 200

N.B. Materialele depuse nu se vor returna. Delegaţia Comisiei Europene îşi rezervă dreptul de a
republica materialele, cu menţiunea autorului.
***
Persoana de contact:
Tudor Ştefan,
Synergy Eur/Est – Communications, Research & Public Affairs,
+ 373 22 233 423, + 373 069143488,
tudor.stefan@synergy.md
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