ZILELE LIBERTĂŢII PRESEI
Mai 2021

Data și formatul evenimentului

Activitatea

Organizatori

4 mai
Comunicat de presă

Lansarea Memoriului privind libertatea presei
în perioada 3 mai 2020 - 3 mai 2021

CJI

4 mai
Online

Flash-mobul „Informația e un bun public.
Susține presa de calitate!”

CJI

4 – 7 mai
Online

Campania online #SustinemPresa

CJI

4 mai
www.media-azi.md

#SustinemPresa
Modalitățile în care consumatorii de media
pot susține presa liberă și independentă

CJI

4 mai
Infografic

#SustinemPresa
Cât costă să produci o investigație
jurnalistică?

CJI

4 mai
Ora 11.00
Online

Lansarea Press-Check, un modul de
evaluare a mass-media

Asociația Media-Guard

3-5 mai 2021
Online

Lansarea raportului anual și a campaniei
virtuale: Libertatea Presei se câștigă
în fiecare zi

Asociația Media-Guard

4 mai
Comunicat de presă

Lansarea concursului de podcasturi la tema
dezinformării, inclusiv despre COVID-19 și
vaccinare, destinat posturilor de radio și
portalurilor

API

4 mai
Comunicat de presă

Lansarea Concursului național pentru elevi și
eleve: „Buna guvernare pentru fiecare.
Implică-te!”

API

5 mai, 10.00
Online

Prezentarea Studiului privind reacția
autorităților la investigațiile jurnalistice pe
teme de integritate și corupție

API

5 mai
Comunicat de presă

Anunțarea rezultatelor concursului Tulip
Press Award la cele două secțiuni: Fotografie
și Presa online/Presa scrisă

CJI

7 mai
Comunicat de presă

Publicarea unui set de recomandări pentru
jurnaliști și redacții privind conduita pe
rețelele sociale

Consiliul de Presă

7 mai
Comunicat de presă

Lansarea campaniei
#CeremReformeRealeÎnMedia!

API

11 mai
Ora evenimentului va fi stabilită în
funcție de disponibilitatea
Ambasadorului UE

Ședința Platformei Naționale a Forumului
Societății Civile din Parteneriatul Estic,
dedicată Zilei mondiale a libertății presei (în
parteneriat cu Platforma Națională)

API / CJI

12 mai
ora 12.00
Online

Lansarea Ghidului pentru furnizorii de servicii
media realizat cu sprijinul Oficiului Consiliului
Europei la Chișinău în cadrul Proiectului
„Promovarea standardelor europene în
reglementarea domeniului audiovizualului din
Republica Moldova”

APEL

13 mai, 16.00
Online

Club de Presă: „Securitatea națională în
contextul escaladării conflictelor regionale”

API

14 mai, 10.30
Online

Webinar „Libertatea de exprimare vs.
apărarea onoarei, demnității și reputației
profesionale”

API

În a doua jumătate a lunii mai
Online

Prezentarea rezultatelor Concursurilor
anuale ale API pentru anul 2020. Înmânarea
„Premiului Tudor Iașcenco”

API

În a doua jumătate a lunii mai
Online

Prezentarea Raportului privind atacurile
asupra colaboratorilor media din Armenia,
Georgia și R. Moldova în anul 2020, elaborat
de Fundația Justiție pentru Jurnaliști (Marea
Britanie) cu contribuția API

API

17 mai

„Topul celor mai închise instituții de stat din
Republica Moldova în raport cu presa”

CJI

28 mai

Lecții pentru funcționarii publici, audienți la
Academia de Administrare Publică, privind
accesul la informațiile de interes public

CJI

