Regulamentul de desemnare a câștigătorilor Topului „Jurnaliștii anului” 2021
I.

Categorii

Presa naţională şi locală
Opinie: online, presa scrisă, TV și radio
Investigație: online, presa scrisă, TV și audio
Reportaj: online, presa scrisă, TV și radio
Talk-show\Dezbatere: TV și radio
Longread
Podcast
Fotografie
Premii speciale:
Debutul anului
Evoluția anului
Speranța anului
Cel mai bun blog/vlog
Jurnalism inovativ (inovații in media)
Premiu de excelență
II.
•
•
•
•

III.

Condiții de depunere a materialelor la concurs
Materialele pentru concurs, din presa națională și locală, vor fi propuse atât de redacții în
numele autorilor (cu precizarea numelui/numelor jurnaliștilor), cât şi direct de către autori;
Dosarul va conține 3 materiale, publicate în perioada 1 noiembrie 2020 - 31 octombrie
2021, precum și CV-ul autorului/autoarei sau ale autorilor, în cazul în care la concurs va
participa o echipă de jurnaliști;
Participanții la concurs vor prezinta dovada că materialele au fost publicate: linkuri, pdfuri etc.
CJI își rezervă dreptul să excludă din concurs participanții care nu vor respecta condițiile
enumerate mai sus.
Juriul

Un juriu format din experți din societatea civilă și mass media, desemnați de către Centrul pentru
Jurnalism Independent și Comitetul pentru Libertatea Presei, de comun acord cu Adunarea
Fondatorilor a CJI, vor evalua materialele nominalizate.
La ediția din 2021, din juriu fac parte:
- Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă din R. Moldova;
- Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice;
- Maia Metaxa, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism;
- Dumitru Marian, producător în domeniul audiovizual, fondator ALTFilm;
- Ioana Avădani, expertă media, România;
- Serge Sakharau, fondator şi redactor-şef al publicaţiei CityDog.by, Belarus;
- Ludmila Andronic, expertă în comunicare;
- Anastasia Nani, directoare adjunctă, Centrul pentru Jurnalism Independent.
Materialele depuse la categoria „Fotografie” vor fi analizate de:

IV.

Nicolae Pojoga, fotograf;
Iulia Mihailov, fotografă, Europa Liberă;
Anatol Poiată, fotograf.
Desemnarea câștigătorilor

La evaluarea materialelor depuse în concurs, membrii comisiei de jurizare vor acționa în baza
experienței proprii, a judecății proprii și a propriei viziuni, bazându-se pe prevederile Codului
deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, și pe bunele practici și experiențe locale și
internaționale.
În funcție de fiecare categorie, juriul va ține cont de următoarele criterii:
- respectarea criteriilor profesionale ale genului;
- subiectul abordat este de interes public;
- prezența în spațiul mediatic și impactul asupra opiniei publice;
- respectarea principiilor etice și deontologice;
- imparțialitate;
- profunzime;
- calitatea sunetului/imaginii;
- profesionalism.
Pentru fiecare criteriu va fi acordat punctaj separat de la 1 la 5. În baza punctajului acumulat, CJI
va întocmi un top în ordine descrescândă, iar rezultatele vor fi analizate de membrii juriului în
cadrul unei ședințe la care vor desemna laureații.
În cazul în care mai multe materiale vor acumula punctaj egal, membrii juriului vor decide asupra
numărului de premii care vor fi oferite.
Membrii juriului vor declara conflictele de interese și se vor abține de la evaluare în cazul în care
va fi vorba despre candidatura unei rude, a unui coleg sau a unui prieten.
În cazul în care vor fi prezentate probe că unele materiale nu întrunesc condițiile enunțate, acestea
vor fi excluse din listă.

V.

Premiile speciale

Premiile speciale vor fi acordate la propunerea membrilor Consiliului de administrare al CJI și
Adunării fondatorilor a CJI, care vor acționa în baza experienței proprii, a judecății proprii și a
propriei viziuni, bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica
Moldova.
Membrii Consiliului de administrare și ai Adunării fondatorilor vor declara conflictele de interese,
vor anunța despre gradele de rudenie și se vor abține de la vot în cazul în care va fi supusă votului
candidatura unei rude, a unui coleg sau prieten.

VI.

Decernarea premiilor

Premiile vor fi înmânate în cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă, al cărei scop este de a sprijini
și încuraja eforturile jurnaliștilor de a face o presă de calitate, aderând la standardele
profesionale internaționale.
VII.

Etapele desfășurării concursului

Depunerea materialelor: 1 octombrie – 7 noiembrie 2021
Evaluarea și desemnarea câștigătorilor: 8 – 30 noiembrie 2021
Înmânarea premiilor: decembrie 2021

