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Despre
e CJI
Centrul pe
entru Jurnalism Inde
ependent este
e
o org
ganizație non-guvern
n
namentală,, non-profit
care acționează pen
ntru professionalizarea presei prin
p
păstra
area standa
ardelor jurrnalistice și
ș
prin dezvo
oltarea unu
ui mediu ecchilibrat, on
nest și resp
ponsabil în
n mass-me
edia.
Centrul pe
entru Jurnalism Inde
ependent militează
m
p
pentru
apă
ărarea libe
ertății de expresie
e
ca
a
drept fundamental al omului și condiție obligatorie a oricărei democrații.
d
.
Centrul pentru
p
Jurrnalism Independent contribu
uie la faccilitarea diialogului social
s
prin
n
susținerea
a schimbărilor demo
ocratice, prin respon
nsabilizarea factorilo
or de decizie și prin
n
încurajarea participă
ării active a cetățeanu
ului.
Valorile C
Centrului pentru
p
Jurrnalism Ind
dependen
nt
Interesul p
public
Libertatea de exprim
mare
abilitatea
Responsa
Transpare
ența
Profesiona
alismul
Diversitate
ea
CJI:
Ce face C
Proiectele Centrului pentru Jurrnalism Ind
dependent abordează
ă: libertatea de expre
esie, liberu
ul
e de intere
es public, etica jurn
nalistică, profesional
p
izarea jurn
naliștilor și
ș
acces la informațiile
or asociativve ale proffesioniștilor de media
a, eliminare
ea cenzurii financiare
e
consolidarrea formelo
din presă, promova
area prese
ei ca serv
viciu de in
nteres pub
blic, transparența surselor de
e
ale mass media,
m
etc.
finanțare a

2, et 1, sector 5, 050017, Bu
ucureşti, Rom
mânia, tel./fax (40-21)
(
311 13
3 75; Cont: Alp
pha Bank,
Bd. Regina Elisabeta Nr. 32
bertaţii - RO44
4BUCU021000
0652511RO01
1, Cod fiscal 6332157
6
E-ma
ail: staff@cji.ro
o - www.cji.ro
Sucursala Lib

Centrul pe
entru Jurna
alism Indep
pendent offeră instruiire și asiste
ență profesională jurrnaliștilor și
ș
organizațiiilor de prresă din România,
R
organizea
ază cursurri, semina
arii, dezbateri, mese
e
rotunde. P
Peste 10.0
000 de perrsoane au beneficiatt de cursu
uri de la în
nființarea CJI-ului,
C
în
n
1994.
I.

PROGRAME

 Eu cu cine vo
otez? – se
eptembrie 2011
2
– iun
nie 2012
u care au votat penttru prima dată
d
în 201
12, pe care
e
Programul a fost dedicat elevilor de liceu
și-a propu
us să-i fam
miliarizeze cu processul votării. El a inclus o serie
e de patru cursuri în
n
Alexandriia, Olteniţţa şi Slob
bozia, ce au acoperit teme precum:
p
drrepturile şii obligaţiile
e
elevilor ca
a „membri ai
a electorattului”, cum
m se desfăşşoară o cam
mpanie ele
ectorală, ce
e elemente
e
ar trebui ssă analizezze elevii pe
entru a-şi forma o opinie şi a ajunge
a
la o decizie electorală.
e
Nu în ultim
mul rând, elevii
e
au a
aflat şi care
e este rolu
ul presei în
ntr-o camp
panie electtorală şi în
n
derularea alegerilor, precum şi
ş care sun
nt mecanissmele de influenţare a opiniei publice de
e
aţii şi partid
dele politice.
care uzeazză candida
Eu cu cine
e votez? a fost sustin
nut financia
ar de Ambasada SUA
A prin prog
gramul Sm
mall Grants..

 Jurrnalism de
e sănătate
e (Health Reporting
R
Training Program - HEART),, noiembrie
e
201
10 – octom
mbrie 2012..
Programul a avut drrept scop creșterea calității jurrnalismului de sănăttate în țările membre
e
ale Uniuniii Europene prin elab
borarea și implemen
ntarea unu
ui modul de
e training, precum și
ș
prin realiza
area unei cuprinzăto
oare baze de date în
n domeniu.. Programu
ul a fost im
mplementa
at
de un con
nsorțiu alcă
ătuit din orrganizații din
d șapte ță
ări (Estonia
a, Finlanda
a, German
nia, Grecia,
România, Spania, Portugalia)
P
coordona
at de Prole
epsis – Insstitute of Preventive
P
e Medicine
e,
Environme
ental and Occupation
O
nal Health din Atena
a. Primul an
a de program a inclus faza de
e
cercetare îîn care au fost elabo
orate studiile cu privirre la situațiia program
melor de pre
egătire și a
materialelo
or despre jurnalismu
ul de sănătate în Europa;
E
in aceeași perioadă a mai fos
st
elaborat un studiu re
eferitor la nevoile
n
și problemele
e domeniu
ului, în viz
ziunea jurnaliștilor din
n
țările incluse în program.
In cel de--al doilea an, a fost elaborat și susținut programul de preg
gătire în fiiecare țară
ă
participanttă. De ase
emenea, a fost definitivat modu
ulul de e-le
earning ca
are este dissponibil pe
e
site-ul prog
gramului: http://www
h
w.program-h
heart.eu

In Româniia au fost organizate
o
e două seriii de cursuri care au
inclus urm
mătoarele module:
m
Po
olitici de să
ănătate, Ine
egalități în
sănătate, Sistemul de sănă
ătate din punct de
e vedere
economic / al aface
erilor, Cum
m să înțellegem rapoartele și
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studiile me
edicale. Cu
ursurile au
u fost susținute de Alexandra
A
Mănăilă (C
Colegiul Medicilor)
M
ș
și
Vlad Mixic
ch (Hotnew
ws).
HeaRT a fost cofin
nanțat de Comisia Europeană
E
ă prin prog
gramul – Educație și CulturăProgramul Învățare pe
p toată du
urata vieții..

 Dre
epturi și re
esponsabiilități pe In
nternet–m
mai 2012 – aprilie 2013
Proiectul își
î propun
ne să aduccă în aten
nția publiccului dreptu
urile digita
ale și mod
dul în care
e
libertatea de expresie este pro
otejată pe Internet. De
D asemenea, își prropune să sporească
ă
a tinerilor în activită
ăți de advocacy și dezbaterri publice, folosind atât noile
e
implicarea
tehnologii,, cât și milo
oacele trad
diționale.
Proiectul – ce se desfășoară
d
ă în 10 orrase: Baia
a Mare, Botoșani, Brașov,
B
Brrăila-Galați,
Craiova, D
Deva, Iași, Slobozia
a, Tg. Mureș și Buccurești – constă înttr-o serie de cursurri
destinate diverselorr categoriii de public interesa
ate de lib
bertatea de
d expresie si noile
e
denți, tinerri artiști. Un
n grup apa
arte il repre
ezintă jurnaliștii, care
e
tehnologii – elevi de liceu, stud
c ultimele
e inițiative legislative în
î domeniu
u si care sunt încurajjati să facă
ă
sunt tinuti la curent cu
d exprimare si a responsab
bilitatii pe care acea
asta o pre
esupune o
din tema libertatii de
permanență a materrialelor lor.
panților infformatii despre modu
ul în care liibertatea de
d expresie
e
Echipa de proiect offeră particip
ejată prin intermediiul noilor tehnologii. De asem
menea, exxpertii CJI transmitt,
este prote
folosind ssocial med
dia, din Pa
arlament și
ș de la alte
a
evenim
mente, info
ormații de
espre teme
e
relevante pentru libe
ertatea de expresie
e
în
n era digita
ală.
ul Digital Rights
R
and Wrongs
s este susțținut financ
ciar de Tru
ust for Civ
vil Society
y
Programu
in Centrall and Easttern Europ
pe.

 Pia
ața de publicitate pu
ublică din România:: Accelera
ați!
CJI a publlicat o cerccetare a piieței de pu
ublicitate pu
ublică din
România, al cărei sc
cop a fost identificare
ea efectelo
or pe care
le-au avutt modificările legisla
ative din domeniul
d
a
achizițiilor
publice diin anul 20
010. Au fo
ost verifica
ate procedurile de
achiziții (liccitații și cereri de oferte) publica
ate în perio
oada iulie
2009 – o
octombrie 2011 pe site-ul ww
ww.e-licitatie.ro, și,
respectiv, a fost ana
alizată resp
pectarea re
egulilor de publicare
a
anu
participare
unțurilor/invvitațiilor
de
e
pe
www.publiicitatepubliica.ro.
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Prezentul raport este
e cel mai re
ecent efortt dintr-un demers
d
porrnit de Cen
ntrul pentrru
m Independ
dent în anul 2004, cu
u susţinere
ea Open Society
S
Justice Initia
ative, New
w
Jurnalism
York.
egral al rap
portului (incclusiv datele primare ale cercettării) poate
e fi accesatt la aici.
Textul inte
Anexa 1Anexa 2Anexa 3A
Anexa 4An
nexa 5

 Burrsele Ros
salynn Carter pentrru jurnalis
sm pe pro
obleme de
e sănătate mintală
ă,
edițția 2012 - 2013
Pentru al șșaselea an
n consecuttiv, CJI a participat
p
la
a acest pro
ogram ce-șși propune
e să reducă
ă
stigmatiza
area și disscriminarea
a persoan
nelor care suferă de boli min
ntale, preccum și să
ă
contribuie la eliminarea inform
mației incore
ecte sau bazate
b
pe stereotipur
s
ri. Anual doi jurnaliștti
români au beneficiatt de burse,, pe durata
a unui an calendarist
c
ic, ce le pe
ermit elabo
orarea unu
ui
proiect jurn
nalistic (invvestigație, reportaj, proiect
p
mulltimedia etcc).
Florin Ne
egruțiu – redactor
r
șef Gandull.info și Allina Matiș
ș, reporter pe teme de politică
ă
externă la Gandul.in
nfo sunt câștigătorii ro
omâni ai Burselor
B
Ro
osalynn Ca
arter pentru jurnalism
m
me de sanatate minta
ală, ediția 2012-2013
3. Aceste burse
b
suntt acordate de Centru
ul
pe problem
Carter din
n SUA. Centrul pen
ntru Jurna
alism Independent este
e
partenerul loca
al în aces
st
program șși coordone
ează activittatea bursiierilor româ
âni.
Mai multe informații despre acttualii și foș
știi bursieri sunt dispo
onibile la www.carter
w
center.org.

 No privacy fo
or public money
m
– iu
ulie – dece
embrie 201
12
Proiectul a avut drep
pt scop cre
eșterea cap
pacității pre
esei de a trata
t
proble
emele ce țin
ț de buna
a
guvernare
e, cu accen
nt pe respe
ectarea leg
gislației referitoare la
a achizițiile
e publice, în
î vederea
a
utilizării re
esponsabile
e și transp
parente a banului
b
pub
blic. Jurnaliștii au învvățat să mo
onitorizeze
e
activitatea
a autoritățților locale
e, utilizân
nd instrum
mentele puse
p
la dispoziție
d
de legile
e
transparen
nței. Nu în ultimul rând a fost creată
c
o re
ețea de jurrnaliști pen
ntru care CJI
C asigură
ă
constant informații relevante
r
d
despre
no
oi inițiative legislative
e în dome
eniu. Proie
ectul a fost
susținut de
e Ambasad
da SUA la
a Bucureștii.

 Parrlamentor – martie 2011
2
– feb
bruarie 2012
Destinat în
n egală mă
ăsura utilizatorilor de internet din țară, pre
ecum și comunitățilorr româneştti
din străină
ătate, Parla
amentor.ro
o și-a propu
us să devin
nă o platfo
ormă pentru
u dezbaterri relevante
e
pe teme de maximă actualitate
e la Parlam
mentul Eurropean, în special din
n domeniul economicc
şi social, d
dând astfel cetăţenilo
or ocazia de
d a interaccţiona dire
ect cu aleşii care îi re
eprezintă la
a
Bruxelles şi Strasbourg. Plattforma incclude conţţinut video
o și audio
o interactivv (articole,
interviuri, dezbateri și sesiuni de pregă
ătire online
e, etc), contribuind astfel
a
la o mai bună
ă
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înțelegere a activită
ății Parlame
entului Eu
uropean. Dezbaterile
D
e online au
u fost com
mpletate de
e
patru întâlniri offline.

Patru dintrre cei mai activi mem
mbri ai com
munității on
nline
au participat la o excursie
e de doccumentare
e la
Bruxelles.

Proiectul - derulat de
e Hotnews.ro în parte
eneriat cu CJI – a fosst co-finanțțat de Parllamentul
European
n.

 Med
dia Sustaiinability In
ndex –

Fo
oto: Viața Liberă, Galați

Din 200
01 CJI este
e coordona
atorul local al acestu
ui
docume
ent elabo
orat de către In
nternationa
al
Research & Exxchanges Board (IREX) în
n
coopera
are cu United States
S
Ag
gency for
Internattional De
evelopmentt (USAID
D). Scopu
ul
program
mului este de a oferi o analiză detaliată a
situațieii presei în 80 de țări. În noiem
mbrie 2012,
peste zece
z
jurnaliști, reprez
zentanți ai instituțiilor
statului, ai unor asociații
a
și organizații de presă
ă
s-au reunit într-un
n focus gru
up ale căru
ui concluziii
vor fi incluse în Ra
aportul pe 2012.

(http://www
w.irex.org/resource/romania-me
edia-susta
ainability-index-msi)
 Rom
mii – acasă
ă în Europa
a, noiembriie 2012 – octombrie 2014
2
Programul Romii – accasă în Eurropa își prop
pune să ad
ducă în aten
nția publicu
ului problem
mele cu care
e
E
în încercarea
î
de
d a comba
ate discriminarea și de
e a favoriza incluziunea
a
se confrunttă romii în Europa,
socială a a
acestei etnii. În contin
nuarea celo
or două ed
diții de succ
ces ale pro
ogramului Colorful
C
bu
ut
Colorblind, (2010, 201
11), la care au particip
pat cincizecci de jurnalișști - in mare parte de etnie roma
a,
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acest progrram reuneșște șapte orrganizații de
e media, de
e învățămân
nt sau care promoveazză drepturile
e
romilor, din
n Bulgaria, Cehia,
C
Rom
mânia, Slova
acia, Ungarria și din Sttatele Unite
e ale Americcii. Unul din
n
scopurile principale ale proiectulu
ui este realizarea unui documenta
ar de televiziune. Proie
ectul – cu o
durată de doi
r
d ani – pu
une accent pe utilizarea tehnicilor multimedia
a și pe îmbu
unătățirea cunoștințelo
c
profesionale ale jurnaliștilor în ved
derea comb
baterii preju
udecăților și stereotipurrilor.
Proiectul este
e
co-fina
anțat de Comisia
C
Europeană prin Programul Drep
pturi Funda
amentale și
ș
Cetățenie.

 Rollul dialogu
ului sociall în promo
ovarea inc
cluziunii so
ociale active
a
ca volunttar în acesst proiect inițiat în 2011 de organizația
o
a
CJI și-a ccontinuat activitatea
CRIES din
n Timișoara, cu scop
pul de a de
efini - penttru prima data
d
în Rom
mânia - ind
dicatorii de
e
bunăstare în opt ora
așe ale țării. În calitatte de membru al Grupului de In
nitiativă Locală (GLA)
p
la
a activitățiile de eva
aluare a site-ului
s
și a reviste
ei Primărie
ei
București –CJI a participat
sectorului 1.
e Fondul Social
S
Euro
opean – Programul Operaționa
O
al Sectoria
al
Programul este co-ffinanțat de
R
r Umane 2007 – 2013
pentru Dezzvoltarea Resurselor
.
II.

Alte activități:

y: CJI desffășoară o in
ntensă acttivitate de advocacy.
a
Temele ab
bordate incclud:
Advocacy
libertatea de expre
esie, legisllația care vizează presa, tra
asparența și respon
nsabilitatea
a
instituțiilorr publice, achizitiile
a
p
publice,
buna guvernare (inclussiv problem
mele de etică a bune
ei
guvernări)), educația (accesul la
a educație
e, educația civică, eticca în mediul academ
mic).
CJI este p
preocupat și de prroblema acccesului la
a sănătate
e și felul în
n care aceasta este
e
reflectată de presă, de reglementarea Internetulu
ui și a comunicării electronice
e CJI este
e
membru a
al Alianțeii România
a Curată – o alian
nță inform
mală a ma
ai multpr organizațiii
neguverna
amentale care
c
promo
ovează bu
una guvern
nare, pe al cărei web
bsite sunt disponibile
e
materiale cce monitorrizează acttivitatea au
utorităților publice.
p
Împreună cu Active Watch – Agenția
A
de Monitoriza
are a Pressei, CJI coo
ordonează activitatea
a
Convenție
ei Organiza
ațiilor de Media
M
(CO
OM) ce reu
unește peste 20 de organizații
o
și asociațiii
de media d
din întreag
ga țară.
Alături de alte organ
nizații neguvernamentale, CJI a reacțion
nat ori de câte ori drepturile și
ș
libertațile ffundamenttale au fosst încălcate
e sau ame
enințate. Secțiunea
S
dedicată
d
activității de
e
Advocacy pe site-ul Centrului pentru Jurrnalism Ind
dependentt – ilustrea
aza detaliat luările de
e
poziție ale
e organizației în decursului anullui 2012.
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Consultan
nță. In 2012 CJI a offerit consultanță penttru:
-

televiz
ziunea pub
blică: În septembrie
s
e 2011, CIJ a încheiat un partteneriat cu
u
TVR pe baza căruia cele doua
d
organ
nizații au colaborat
c
la
a redefinirrea misiuniii
andatului de instituție publică al TVR. Au fost
f
identifficate valorri
si clarifficarea ma
esenția
ale pe carre televiziu
unea publică trebuie
e să le pro
omoveze si
s pe baza
a
cărora să se form
muleze o nouă
n
misiu
une și viziu
une a acesstei instituțiii, în cadru
ul
T
ce urma a fi elaborată. CJI
C a contribuit la acccentuarea
a
primei Carte a TVR
nței publice
e a TVR și
ș la îmbun
nătățirea le
egăturilor instituției cu
c publicu
ul
prezen
țintă. Astfel,
A
CJI a facilitat întâlnirile dintre pre
eședintele TVR și ju
urnaliștii de
e
mediu sau organizații neguvernamentale de me
ediu.

-

ganizații de
d media pe proble
eme de co
onținut: CJI
C a oferit
jurnaliști și org
nt consulta
anță în pro
obleme de conținut (inclusiv
(
în
n probleme
e legate de
e
frecven
conținu
utul online)) și a acțio
onat ca om
mbudsman în problem
me de etică
ă (protecția
a
minorilor, prezum
mția de nevinovăție
n
e, etc) pe
entru publiicații precum: Ziaru
ul
doreanului, Gazeta de
d Sud, Mo
onitorul de
e Botoșanii sau Obie
ectiv Vocea
a
Huned
Brăilei .

-

anizații de
e media p
pe problem
me juridice
e: CIJ a co
ontinuat să
ă
jurnaliști și orga
c
ă cu privirre la noua
a legislație
e sau la protecția
p
jurnaliștilorr,
ofere consultanță
ajutând
du-i pe jurrnaliști să găsească sprijinul necesar,
n
explicându
e
-le care le
e
sunt drrepturile și căile de acțiune.

Rețele so
ociale: Pa
agina de Facebook
F
– ce numă
ără aproap
pe 5000 membri - a intensifica
at
prezența online a CJI-ului. La aceas
sta se ad
daugă pag
gina de web
w
si ne
ewsletter-u
ul
(aproximativ 400 abo
onați).

Evenimen
nte
 Polliticile ene
ergetice alle Uniunii Europene
e pe agend
da publică
ă

Prioritățile în domen
niul energie
ei la nivel european, politicile
e ale UE, dar
d și ale statelor membre și felul în care
energetice
media le poate include în ag
genda pub
blică au re
eprezentat
principalele teme ale acesstui semin
nar organizat in 8
februarie, cu sprijinu
ul financiar al Ambasadei Marii Britanii la
București. Seminaru
ul a fost susținut
s
de
e jurnalistu
ul britanic
Michael Biird.
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.
 Con
nferințaMo
oJo Mania -

CJJI a organiizat și găzzduit întâlnirea jurnaliștilor româ
âni cu Jefff
Ma
acIntyre - deținător al compa
aniei Conte
ent Media Group din
n
Lo
os Angeless și laurea
at a șapte
e premii Emmy
E
si do
ouă premiii
Ed
dward R. Murrow.
M

eff McIntyrre a vorb
bit despre noile teh
hnologii ce
e le oferă
ă
Je
jurrnaliștilor șansa
ș
de a fi mobilli într-o lume din ce
e in e ma
ai
Foto: arrhiva persona
ală

mo
obilă, doa
ar apelând
d la instru
umente la
a îndemân
na tuturorr:
sm
martphones
s sau flipca
ams.

 Lib
bertatea Prresei și ettica in sud
d-estul Europei – co
onferința in
nternaționa
ală,
Buccurești, 16--17 noiemb
brie
CJI a orga
anizat și gă
ăzduit acesst evenime
ent ce a reu
unit
reprezenta
anții oprganizațiilor ca
are alcătuiesc Rețea
aua
sud-est eu
uropeană pentru
p
proffesionalizarea presei
(SEENPM
M – www.se
eenpm.org), cărora li s-au alătu
urat
membri ai unor organizații internationale precum
European Federation
n of Journa
alists sau IFEX.
I
Evenimentul s-a con
ncentrat asupra amen
nințărilor la
a
adresa libe
ertațății pre
esei, pe fondul deteriorării situa
ației
drepturilorr omului in întreaga re
egiune.
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o - www.cji.ro
Sucursala Lib

BUGET
In anul 2012 bugetull Centrului pentru Jurrnalism Ind
dependent a fost de 299
2 000 USD.
Sursele de
e finanțare sunt repre
ezentate în
n graficul de
d mai jos.
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