Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic
din Republica Moldova (AJMTEM)
Titlul Proiectului: Agenda naţională de mediu: prin comunicare, spre o mai bună guvernare a mediului
Obiectivul primar: informarea, sensibilizarea şi conştientizarea cetăţenilor din Republica Moldova în
problemele de mediu, pentru o mai bună guvernare de mediu.

CONTEXTUL PROIECTULUI
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Un jurnalist de mediu se formează în 3-7 ani de pregătire şi
experienţă practică zilnică. Problemele de mediu, înmulţindu-se
de la un an la altul, solicită resurse ecojurnalistice pe potrivă jurnalişti interesaţi de tematica de mediu și cu cunoștințe în
domeniu, jurnaliști încurajaţi să scrie la tematica de mediu.
Conform sondajelor, mass-media rămâne a fi o sursă de
încredere pentru populaţie, necesitînd a fi pe deplin valorificată
şi în domeniul ecologic şi a bunei guvernări de mediu.
Proiectul îşi propune să contribuie la informarea, sensibilizarea şi
implicarea cetăţenilor din R. Moldova în problemele de mediu,
pentru o mai bună guvernare a mediului. În special, se urmăreşte
de a se consolida relaţia dintre jurnaliştii de mediu, instituţiile
statului şi autorităţile de mediu din R. Moldova, de a se stimula
capacităţile jurnaliștilor de mediu întru reflectarea bunei
guvernări şi a politicilor de mediu, de a creşte gradul de
reflectare a bunei guvernări şi a politicilor de mediu de către
mass-media din R. Moldova.

ACTIVITĂŢI ŢINTĂ
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Elaborarea unui studiu privind problemele de mediu, buna
guvernare a mediului şi accesul la informaţia de mediu din
perspectiva jurnaliştilor din R. Moldova;
Organizarea a trei sesiuni de instruire pentru jurnaliştii din
Republica Moldova;
Organizarea a trei mese rotunde tematice a Grupurilor de
eco-jurnalişti de la centrul, sudul și nordul Republicii
Moldova;
Organizarea a trei şedinţe de lucru cu Ministerul Mediului şi
instituţiile statului abilitate în buna guvernare a mediului întru
crearea parteneriatului cu jurnaliştii de mediu;
Editarea unui ghid pentru jurnaliștii din Republica Moldova
privind abordarea tematicii de mediu;
Elaborarea unui curriculum pentru jurnalismul de mediu;
Organizarea Concursului „Premii pentru jurnalism de mediu”,
ediţia a doua;
Realizarea unei rubrici de promovare a bunei guvernări de
mediu „RM-UE: Ecologia, prioritate naţională” pe platforma
web ecopresa.md;
Realizarea unui video pentru promovarea activităților
proiectului.
Mediatizarea și comunicarea rezultatelor proiectului.

Lilia Curchi prezintă proiectul UE-ONGuri la CIVIC Fest
2015 – Moldova pentru Cetăţeni

DATE DESPRE PROIECT
Donatorii proiectului:
Uniunea Europeană GEF SGP, AJMTEM

Regiunea:
Republica Moldova

Beneficiarii şi alte părţi interesate:
Jurnaliştii de mediu
Jurnaliştii locali
Autorităţile publice locale
ONGri de mediu
Ministerul Mediului
Publicul larg

Durata proiectului
Februarie 2015 – Februarie 2016

EVENIMENTELE PROIECTULUI
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Organizarea a trei sesiuni de instruire pentru jurnaliştii de
mediu. Acestea au fost realizate de un trainer
internaţional în comun cu specialiştii din Republica
Moldova. Ca rezultat, participanţii au aflat atît informaţii
foarte utile privind mediul, calitatea aerului şi jurnalismul
de mediu, cît şi tehnici de colectare şi împachetare a
informaţiei în jurnalismul de mediu. Totodată, sesiunile au
îmbinat echilibrat atît problematica diversităţii, cît şi
importanţa ecoturismului şi a păstrării tradiţiilor autentice.
Inaugurarea şi menţinerea unei rubrici de promovare a
bunei guvernări de mediu „RM-UE: Ecologia, prioritate
naţională” pe platforma web ecopresa.md. Aceasta vine să
sugereze ca ecologia trebuie să devină o prioritate în R.
Moldova, la fel ca şi în UE. Rubrica este actualizată de
experţii media contractaţi, care, de asemenea, publică
materiale privind buna guvernare de mediu în alte rubrici
ale site-ului ecopresa.md, astfel ca, zilnic, vizitatorul online să primească noutăţi şi informaţii despre domeniul
mediului la nivel naţional, european, internaţional.
Gala Jurnaliştilor de Mediu. Evenimentul organizat pe
29.10.2015 de către AO AJMTEM a fost lansat în 2013 în
scopul de a stimula jurnaliştii preocupaţi de tematica de
mediu, să abordeze şi să investigheze profesionist
subiectele ecologice, să promoveze Capitolul Mediu din
Acordul de Asociere. Astfel, în cadrul evenimentului au
fost premiaţi 8 jurnalişti, care au prezentat materiale cu o
varietate de teme cum ar fi: calitatea apei, pescuitul
industrial, energiile regenerabile, arii protejate, arenda
fondului forestier, implicarea cetățenilor în activități de
salubrizare ş.a.

Vizita efectuată de participanţii sesiunii de instruire la
Serviciul Hidrometeorologic de Stat, împreună cu şeful
direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului, dl. Gavriil Gîlcă

DATE DESPRE PROIECT

Lilia Curchi – Jurnalista Anului pentru abordarea
tematicii ecologice

Desemnarea jurnaliştilor anului. Lilia Curchi, directorul
executiv al AO AJMTEM – beneficiar al programului de
granturi UE-ONGuri, a fost numită Jurnalista Anului pentru
abordarea tematicii ecologice, fiind apreciată pentru
munca sa jurnalistică la revista Natura, precum şi pentru
efortul depus în diseminarea subiectelor de mediu.
Lansarea aplicaţiei Official Alert. În cadrul proiectului UEONGri, AO AJMTEM a obţinut finanţare adiţională în
mărime de 3000 USD de la Centrul pentru Jurnalism
Independent din Republica Moldova, pentru lansarea
aplicaţiei Official Alert. Aplicaţia este un mecanism
destinat facilitării muncii jurnaliștilor și, totodată, sporirei
accesului cetățenilor la informația oficială, şi, implicit a
interesului asupra transparenței decizionale, creșterii
gradului de informare a publicului larg privind activitățile,
rapoartele, proiectele legislative. Publicul țintă al aplicației
sunt jurnaliștii. Totodată, aceasta este disponibilă
publicului larg, întrucât orice persoană care utilizează
produsul este informat din prima sursă privitor la
activitatea instituțiilor guvernamentale.

Premierea jurnaliştilor în cadrul Galei Jurnaliştilor de
Mediu
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