
 
Concurs CoM East de selectare a jurnaliştilor 

Reguli și condiții 
Convenţia Primarilor din Ţările Estice, ca parte a inițiativei Uniunii Europene, a sporit calitatea și cantitatea de 
știri privind principalele aspecte legate de eficiența energetică și schimbările climatice în orașele semnatare ale 
țărilor vizate. 

DISPOZIȚII GENERALE 
Sunt stabilite condițiile Concursului de selectare a jurnaliștilor (în continuare - Concursul) pentru a sublinia cel 
mai bine implementarea inițiativei CoM în țările Parteneriatului Estic. 
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
Organizatorul Concursului este Proiectul Convenția Primarilor din Ţările Estice, finanțat de UE. 
 
II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CONCURSULUI 
Scopul Concursului este de a selecta aproximativ 5 jurnaliști din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și 
Moldova și 25 de jurnaliști din Ucraina care abordează problemele de eficiență energetică și de mediu, pentru a 
participa la Atelierul media din cadrul Convenției Primarilor. Concursul urmărește să încurajeze jurnaliștii din 
presa scrisă, on-line, radio și televiziune să elaboreze povestiri despre contribuția semnatarilor CoM în 
dezvoltarea energiei durabile, să promoveze noua Convenţie și să sporească gradul de conștientizare a inițiativei 
UE în regiunea Parteneriatului estic. 
 
III. CONTEXTUL CONCURSULUI 
Sunt invitați să participe la concurs jurnaliștii din presa scrisă, on-line, radio și televiziune, bloggeri care 
activează la nivel național, regional sau local și studenții la jurnalism din țările Parteneriatului Estic. Concursul 
este deschis pentru materiale media sub formă de articole / știri redactate de jurnaliști special pentru acest 
concurs. Jurnaliștii ar trebui să se afle în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Moldova și Ucraina. 
 
IV. REGULI ȘI PROCEDURI DE CONCURS 
4.1. Procedura concursului include următoarele prevederi: 
• pentru materiale tipărite și pe internet: articol original în format Word (maxim de 7000 de caractere fără 
spații); 
• pentru televiziune și radio: înregistrarea video a emisiunii sau subiectului (pe disc), precum și textul criptat al 
emisiunii sau al subiectului în format Word. 
4.2. Toate materiale trebuie trimise numai prin e-mail până la data de 30 octombrie 2017 la următoarele e-
mail-uri: 
Pentru Armenia: Tatiana Derevyankina (tatiana.derevyankina@eumayors.eu), Artem Kharazyan 
(artem.kharazyan@eumayors.eu) și Anush Begloian (abegloian@gmail.com); 
Pentru Azerbaidjan și Georgia: Tatiana Derevyankina (tatiana.derevyankina@eumayors.eu), George 
Abulashvili (george.abulashvili@eumayors.eu) și Liana Garibashvili (l_gari@eecgeo.org); 
Pentru Belarus: Tatiana Derevyankina (tatiana.derevyankina@eumayors.eu), Ivan Shchadranok 
(ivan.shchadranok@eumayors.eu) și Anton Radniankou (radniankou@eu-belarus.net); 
Pentru Moldova: Tatiana Derevyankina (tatiana.derevyankina@eumayors.eu), Irina Plis 
(aeer.moldova@gmail.com) și Lilia Curchi (liliacurchi@gmail.com); 
Pentru Ucraina: Tatiana Derevyankina (tatiana.derevyankina@eumayors.eu), Oksana Kysil 
(oksana.kysil@eumayors.eu) și copie la Andriy Kyrchiv (andriy.kyrchiv@eumayors.eu). 
Materialele trimise după 30 octombrie 2017 nu vor fi luate în considerare pentru Concurs. 
4.3. Pentru a se califica la concurs, materialele trebuie furnizate sub forma unei tehnici originale de povestire 
(prin intermediul unui erou) axate pe subiecte cheie privind eficiența energetică și schimbările climatice în țările 
jurnaliștilor și să abordeze următoarele subiecte legate de Convenție, inclusive alte teme, la dorinţa jurnalistului: 

 



 
- dezvoltarea politicilor locale privind energia și clima; 
- povești de succes ale semnatarilor; 
- noile obiective ale Convenţiei pentru Țările Parteneriatului Estic; 
- descrierea implementării celor mai bune practici în orașe; 
- rolul coordonatorilor naționali sau teritoriali ai Convenției; 
- inițiative locale privind diminuarea și / sau adaptarea la schimbările climatice, reducerea emisiilor de CO2; 
- importanța eficienței energetice pentru dezvoltarea locală durabilă; 
- energia regenerabilă pentru cetățeni; 
- impactul noii Convenţii asupra îmbunătățirii condițiilor de viață și a calității vieții; 
- beneficiile implementării măsurilor de eficiență energetică pentru cetățenii care trăiesc în semnatari etc. 
4.4. Fiecare aplicare pentru participare la concurs trebuie să includă: 
- numele complet aj jurnalistului, funcţia, pseudonimul (dacă este disponibil pentru materialele concursului); 
- denumirea instituţiei media sau a paginii de internet; 
- E-mailuri și numărul de telefon. 
4.5.  declarație semnată care indică că autorul articolului original este de acord că CoM East poate posta 
articolul pe site-ul său web și pe pagina de Facebook. 
4.6.Toate materialele depuse care satisfac condițiile Concursului vor fi publicate pe pagina Facebook a CoM 
East: www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts  
4.7. În cazul în care înscrierea este transmisă într-o limbă națională a țărilor participante, trebuie furnizată o 
traducere în limba engleză sau rusă. 
4.8. Un solicitant nu poate prezenta mai mult de trei materiale pe subiectul concursului. 
4.9. Materialele primite pentru participarea la concurs nu sunt recenzate și nu sunt returnate.  
 
V. JURIUL CONCURSULUI 
5.1. Aplicările vor fi jurizate de un juriu format în fiecare dintre ţările mai sus menționate. Fiecare juriu va 
consta din echipa de proiect a CoM East, experți internaționali în mass-media și reprezentanți ai Coordonatorilor 
Naționali ai Convenției. 
5.2. Decizia juriului va fi definitivă și incontestabilă. 
 
VI. CRITERII DE SELECȚIE 
Aplicările vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 
- relevanța pentru tema Convenției Primarilor este criteriul principal; 
- cerințele de bază pentru articolul menționat mai sus; 
- calitatea realatării, acuratețea informațiilor furnizate; 
- beneficii pentru societate din punctul de vedere al impactului public; 
- firul logic al materialelor; 
- claritate în subiecte complicate; 
- stilul de scriere, care ar trebui să demonstreze o tehnică exemplară de povestire care dezvoltă subiectul printr-
un erou / oameni / comunitate ... 
- numărul de Like și comentarii aduse materialului pe CoM East 
Facebook: www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts  vor fi considerate un factor de evaluare 
suplimentar. 
 
SELECTARE ȘI PREMIERE 
6.1. Selectarea materialelor va avea loc în perioada 31 octombrie - 3 noiembrie 2017. 
6.2. Rezultatele concursului vor fi anunțate până la data de 6 noiembrie 2017 în fiecare țară prin intermediul 
site-ului COM Est și pe pagina Facebook. Numai jurnaliștii selectați vor fi informați individual. 
6.3. Ca rezultat al concursului, jurnaliștii selectați vor avea ocazia să participe la Atelierul media al Convenției 
primarilor. Atelierul media va dura două zile va avea loc, tentative, în Ucraina în perioada 21-22 noiembrie 2017 
- pentru jurnaliștii naționali și regionali din Ucraina și în Moldova în perioada 29-30 noiembrie 2017 - pentru 
jurnaliștii din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Moldova. 
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