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Sumar executiv 
Asociaţ ia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova a realizat, 
în perioada mai 2014 – iunie 2015, activităţi de consultanţă şi training pentru 
jurnaliştii interesaţi de reflectarea tematicii FLEG, a bunei guvernări forestiere în R. 
Moldova. 
Întru realizarea obiectivelor stabilite, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

1. Au fost selectaţi, prin concurs deschis (plasat pe pagina web de ştiri
ecologice www.ecopresa.md), 15 jurnalişti  interesaţi de tematica FLEG/bună
guvernare forestieră, care au urmat un întreg program de activităţi, cu instruiri,
vizite de studiu, vizite în teren, la instituţii le specializate în domeniul forestier,
întâlniri cu experţi FLEG, precum şi alţ i experţi care au fost implicaţi în
activităţile de instruire cu tematica forestieră;

2. AJMTEM, în cooperare cu Agenţia „Moldsilva” şi FLEG, a oferit tot sprij inul 
necesar și a îndrumat jurnaliștii selectați pe parcursul perioadei de formare a 
abilităților necesare reflectării tematicii FLEG/bunei guvernări forestiere; de 
asemenea, a monitorizat întregul proces al muncii jurnalistice, a ghidat 
jurnaliștii în cooperarea cu Agenția Moldsilva și FLEG întru realizarea de 
materiale de nivel înalt la tematica forestieră, în colaborare cu personalul 
responsabil de comunicare din cadrul Agenției Moldsilva;

3. A fost organizat şi desfăşurat trainingul „Modalităţi de scriere a tematicii
forestiere”, la care au participat cei 15 jurnalişti selectaţi. Trainingul a avut loc
la 13-14 iunie 2014, la Rezervaţia „Plaiul Fagului” şi au fost invitaţi să
vorbească jurnaliştilor despre pădure experţi ai FLEG, reprezentanţi ai Agenţiei
„Moldsilva”, ai Rezervaţiei „Plaiul Fagulului”. Jurnaliştii au combinat instruirile
teoretice cu activităţile practice, ieşiri în teren, cunoaşterea specif icului
pădurilor de fag, vegetaţiei forestiere, diferenţa dintre diferiţ i termeni silvici etc.
În rezultatul trainingului jurnaliştii au completat 30 de chestionare (15
chestionare la începutul training-ului şi 15 chestionare la sfârşit).

4. A fost organizată şi desfăşurată la data de 25 octombrie 2014, o Vizită de
studiu, cu program de instruire la Rezervaţia „Codrii”, la care au participat cei 
15 jurnalişti selectaţi anterior. La Rezervaţia „Codrii” jurnaliştii, de asemenea, 
au combinat activităţile teoretice cu cele practice, împreună cu experţii 
FLEG,reprezentanţi ai Agenţiei „Moldsilva”, ai Rezervaţiei „Codrii”.  

5. Au fost organizate şi desfăşurate două întruniri cu reprezentanţii FLEG de
consultanţă a celor 15 jurnalişti la care experţi FLEG au vorbit despre buna
guvernare forestieră în Moldova și UE. La întruniri - la 10 februarie 2015 şi la
13 iunie 2015 – au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului (ministrul și
viceministrul), echipa FLEG, Agenția Moldsilva.

6. A fost elaborat Regulamentul pentru Concursul celor mai bune materiale
jurnalistice la tema bunei guvernări forestiere realizate de jurnaliștii formați în
cadrul programului de instruire FLEG;

7. În perioada de instruire/formare a jurnaliștilor pe tematica FLEG/Forestieră
circa 100 de materiale au fost produse de către jurnaliștii instruiț i și
recepționate de către AJMTEM spre jurizare (toate materialele au fost arhivate
și analizate de către AJMTEM conform Regulamentului Concursului și
concordanței cu tematica FLEG);

8. Un Comitet de evaluare format din cinci membri – un expert FLEG, doi experți
Agenția Moldsilva, un expert AJMTEM și doi experți independenți (jurnaliști

http://www.ecopresa.md/


invitați din exterior) au analizat materialele depuse la concurs. Comitetul de 
evaluare a instituit, la etapa de evaluare, patru categorii de materiale depuse 
de jurnaliști: TV, Radio, presa scrisă și on-line. 

9. Comitetul de evaluare s-a întâlnit și a făcut evaluarea materialelor depuse la 
concurs, luând decizia că 30 dintre ele respectă condiții le Regulamentului 
Concursului, iar 28 dintre ele sunt eligibile și reflectă tematica FLEG/buna 
guvernare forestieră.

10. Ceremonia de premiere a câștigătorilor a avut loc la data de 23 mai 2015, 7
jurnalişti din cei 15 instruiţ i, au primit diplome şi premii băneşti, f i ind câştigători 
la categoriile presa scrisă/online, radio/tv. Toți jurnaliștii premiați au avut 
posibilitatea să povestească în fața colegilor cum au reușit să realizeze 
materialele la tematica forestieră, cu cine au colaborat, cât de ușor au abordat 
tematica, cât de mult s-au adeverit așteptările lor, cum au lucrat cu sursele, cât 
de utile le-au fost cunoștințele acumulate de-a lungul instruirilor etc. 

11. În perioada imediat următoare premierii, AJMTEM a promovat în presa locală și
națională materialele depuse la concurs  (inclusiv ale câștigătorilor), a
organizat reportaje și emisiuni TV cu prezența câștigătorilor concursului.

12. Toate activităţile au fost organizate şi desfăşurate în strânsă cooperare cu
experţii Agenţiei „Moldsilva”, sub supravegherea și îndrumarea continuă a 
echipei FLEG; 

13. Adițional, o lecție deschisă a fost organizată la sfârșitul lunii mai, cu
participarea a circa 150 de elevii, t ineri ș i profesorii lor din comuna Suhuluceni,
Teleneşti. Participanții au aflat despre viaţa pădurii, produsele pădurii, au
adresat întrebări şi au vorbit despre emoţiile lor legate de viaţa pădurii.
Întâlnirea a fost organizată de AJMTEM, în parteneriat cu FLEG.



1. Introducere
Acest raport este efectuat de către 
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism 
Ecologic din Republica Moldova  care a 
realizat, în perioada mai 2014 – iunie 
2015, activități de instruire și consultanță 
pentru 15 jurnaliști din Republica Moldova 
interesați de tematica forestieră și de 
activitățile FLEG, precum şi premierea 
celor mai bune materiale jurnalistice 
realizate de jurnaliștii instruiţi. 
Toate activitățile desfășurate de către AJMTEM au fost în strânsă cooperare cu experții FLEG și 
Agenția “Moldsilva”. 
Obiectivul principal al instruirii şi premierii jurnaliştilor a fost consolidarea capacităților 
jurnaliștilor din Republica Moldova  privind sporirea calității materialelor care vizează 
tematicile forestiere. 

2. Contextul,designul şi obiectivele de dezvoltare ale Proiectului
Întru realizarea obiectivelor stabilite, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
Au fost selectaţi, prin concurs deschis (plasat pe pagina web de ştiri ecologice 
www.ecopresa.md), 15 jurnalişti  interesaţi de tematica FLEG/bună guvernare forestieră, care 
au urmat un întreg program de activităţi, cu instruiri, vizite de studiu, vizite în teren, la 
instituţiile specializate în domeniul forestier, întâlniri cu experţi FLEG, precum şi alţi experţi 
care au fost implicaţi în activităţile de instruire cu tematica forestieră; 
AJMTEM, în cooperare cu Agenţia „Moldsilva” şi FLEG, a oferit tot sprijinul necesar și a 
îndrumat jurnaliștii selectați pe parcursul perioadei de formare a abilităților necesare 
reflectării tematicii FLEG/bunei guvernări forestiere; de asemenea, a monitorizat întregul 
proces al muncii jurnalistice, au ghidat jurnaliștii în cooperarea cu Agenția Moldsilva și FLEG 
întru realizarea de materiale de nivel înalt la tematica forestieră, în colaborare cu personalul 
responsabil de comunicare din cadrul Agenției Moldsilva; 
A fost organizat şi desfăşurat trainingul „Modalităţi de scriere a tematicii forestiere”, la care au 
participat cei 15 jurnalişti selectaţi. Trainingul a avut loc la 13-14 iunie 2014, la Rezervaţia 
„Plaiul Fagului” şi au fost invitaţi să vorbească jurnaliştilor despre pădure experţi ai FLEG, 
reprezentanţi ai Agenţiei „Moldsilva”, ai Rezervaţiei „Plaiul Fagului”. Jurnaliştii au combinat 
instruirile teoretice cu activităţile practice, ieşiri în teren, cunoaşterea specificului pădurilor de 
fag, vegetaţiei forestiere, diferenţa dintre diferiţi termeni silvici etc.  
Cele două zile de training au fost concepute astfel încât să îmbine aspectele teoretice cu cele 
practice, cu scopul de a consolida cunoştinţele jurnaliştilor în reflectarea profesionistă a 
subiectelor specifice legate de tematica forestieră.  
În deschiderea sesiunii de instruire, Ştefan Chitoroagă, director general al Agenţiei „Moldsilva”, 
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a menţionat importanţa colaborării 
fructuoase între jurnalişti şi 
responsabili din domeniu, întru 
reflectarea profesionistă a 
subiectelor cu tematică forestieră. 
Începând cu provocarea de a 
răspunde la o aparent simplă 
întrebare – ce este pădurea şi 
continuând cu rolul, funcţiile şi 
produsele pădurii, managementul 
forestier, cadrul legal-normativ, 
biodiversitatea pădurilor şi a ariilor 
protejate, jurnaliştii, datorită 
experţilor training-ului, au trecut o 

primă barieră a necunoaşterii 
domeniului, chiar dacă nu a fost deloc 
uşor. 
Abordarea tematicii forestiere 
necesită o utilizare corectă a 
terminologiei, a datelor, statisticelor 
şi surselor, este de părere Aurel 
Lozan, coordonatorul naţional al 
proiectului UE, ENPI East FLEG în 
Moldova, cel care, împreună cu 
jurnaliştii, a analizat corectitudinea 
terminologiei folosite în materialele 
de presă care reflectă tematica 
forestieră. Este evident, a menţionat 
dlui, că jurnaliştii trebuie să 
beneficieze de instruiri pentru a aborda cu acurateţe subiectele ce ţin de sectorul forestier. 

Partea practică a training-ului a 
fost realizată prin parcurgerea a 
două trasee din cadrul 
Rezervaţiei „Plaiul Fagului”, cu 
descrierea şi prezentarea 
lucrărilor de conservare, 
regenerare, redresare ecologică a 
unor ecosisteme reprezentative 
cu  

populaţii de fag şi stejar. Lilia 
Ţâcu, şefa secţiei ştiinţă din 
cadrul Rezervaţiei „Plaiul 
Fagului” a fost unul din ghizii în 



teren, ajutând jurnaliştii să cunoască/deosebească specii specifice arealului vizitat. 

La finalul instruirii, participanţii s-au declarat mulţumiţi de cele învăţate şi văzute, pentru 
majoritatea aceasta fiind prima instruire în domeniul jurnalismului de mediu. 
Svetlana Tătaru, reporter la publika.md, colaborator al portalului agrobiznes.md, a menţionat 
că este un domeniul absolut nou pentru ea, dar speră să îl îmbrăţişeze şi să realizeze subiecte 
interesante. 
Ana Sârbu, reporter la portalul Unimedia, consideră că în orice domeniu este absolut necesară 
instruirea din partea specialiştilor şi că întru reflectarea tematicii forestiere este nevoie de a  
continua consolidarea cunoştinţelor jurnaliştilor.  
În rezultatul trainingului jurnaliştii au completat 30 de chestionare (15 chestionare la 
începutul training-ului şi 15 chestionare la sfârşit). 
A fost organizată şi desfăşurată la data de 25 octombrie 2014, o Vizită de studiu, cu program de 
instruire la Rezervaţia „Codrii”, la care au participat cei 15 jurnalişti selectaţi anterior.  

La Rezervaţia „Codrii” 
jurnaliştii, de asemenea, 
au combinat activităţile 
teoretice cu cele practice, 
împreună cu experţii 
FLEG,reprezentanţi ai 
Agenţiei „Moldsilva”, ai 
Rezervaţiei „Codrii”. 
Prezentările şi discuţiile 
s-au focusat asupra ariilor 
protejate forestiere din R. 
Moldova. Despre 
importanţa, specificul, 
problemele, rolul 
jurnaliştilor în procesul 
de conştientizare a 
populaţiei au vorbit 

experţi ai Agenţiei "Moldsilva", ICAS, 
ENPI East FLEG. 
Programul a inclus aspecte teoretice, dar 
şi practice - vizitarea Muzeului 
Rezervaţiei "Codrii", ieşirea în teren. 
Specialiștii împreună cu jurnaliștii au 
analizat materialele de presă realizate de 
la lansare proiectului pînă în prezent. În 
acest interval de timp jurnaliștii au 
abordat teme forestiere cum ar fi: 
tăierile ilicite, arenda fondului forestier, 
dezvoltarea pădurilor comunale și 
private, extinderea suprafețelor cu  



vegetație forestieră, împădurirea terenurilor degradate. 

Au fost organizate şi desfăşurate două întruniri cu reprezentanţii FLEG de consultanţă a celor 
15 jurnalişti la care experţi FLEG au vorbit despre buna guvernare forestieră în Moldova și UE. 
La întruniri - la 10 februarie 2015 şi la 13 iunie 2015 – au participat reprezentanți ai  

Ministerului Mediului (ministrul și viceministrul), echipa FLEG, Agenția Moldsilva;  
A fost elaborat Regulamentul pentru Concursul celor mai bune materiale jurnalistice la tema 
bunei guvernări forestiere; 



În perioada de instruire/formare a jurnaliștilor pe tematica FLEG/Forestieră circa 100 de 
materiale au fost produse de către jurnaliștii instruiți și recepționate de către AJMTEM spre 
jurizare (toate materialele au fost arhivate și analizate de către AJMTEM conform 
Regulamentului Concursului și concordanței cu tematica FLEG);   
Un Comitet de evaluare format din cinci membri – un expert FLEG, doi experți Agenția 
Moldsilva, un expert AJMTEM și doi experți independenți (jurnaliști invitați din exterior) au 
analizat materialele depuse la concurs. Comitetul de evaluare a instituit, la etapa de evaluare, 
patru categorii de materiale depuse de jurnaliști: TV, Radio, presa scrisă și on-line. 
Comitetul de evaluare s-a întâlnit și a făcut evaluare materialele depuse la concurs, luând 
decizia că 30 dintre ele respectă condițiile Regulamentului Concursului, iar 28 dintre ele sunt 
eligibile și reflectă tematica FLEG/buna guvernare forestieră.  

Ceremonia de premiere a câștigătorilor a avut loc la data de 23 mai 2015, 7 jurnalişti din cei 15  
instruiţi, au primit diplome şi premii băneşti, fiind câştigători la categoriile presa scrisă/online, 
radio/tv. Toți jurnaliștii premiați au avut posibilitatea să povestească în fața colegilor cum au 
reușit să realizeze materialele la tematica forestieră, cu cine au colaborat, cât de ușor au 
abordat tematica, cât de mult s-au adeverit așteptările lor, cum au lucrat cu sursele, cât de utile 
le-au fost cunoștințele acumulate de-a lungul instruirilor etc. 

Câştigătorii sunt: 

Lucia Tăut (Moldova1, emisiunea „Natura în obiectiv”), Rodion Vîrlan (Radio Cimișlia), Svetlana 
Tataru (ecopresa.md), Lilia Zaharia (moldovacurata.md), Cristina Chiron (Radio Moldova 
Actualități), Andrei Bargan (Media TV Cimișlia) și Elizaveta Rotari (TV Comrat)  - toţi jurnaliști 
care au fost apreciați pentru abordarea complexă și profesionistă a mai multor subiecte legate 
de pădure - beneficiile ecosistemelor forestiere, arenda  pădurii, plantele vernale, pădurile 
private ș.a. 
Andrei Bargan, jurnalist la postul de televiziune din Cimișlia, a remarcat că prin participarea la 



acest program a devenit mult mai interesat de domeniul forestier și că va continua să 
urmărească noutățile și tendințele acestui sector. Și Elizaveta Rotari din Comrat a mărturisit că 
pentru ea a fost o descoperire amplitudinea tematicii forestiere, iar premiul de care s-a 
învrednicit reprezintă o motivație suplimentară pentru  a reflecta domeniul. 
Aurel Lozan, coordonator național ENPI  East FLEG, membru al juriului, a apreciat faptul că 
jurnaliștii devin tot mai interesați de tematica protecției mediului în general și a domeniul 
forestier, în particular. Totodată, a accentuat importanța folosirii corecte a termenilor silvici, 
cele mai regretabile și frecvente erori comise de jurnaliști fiind legate anume de acest aspect. 
Prezentă la festivitatea de premiere, Viorica Caciuc, specialist superior, Serviciul relații publice 
și informare din cadrul Agenției „Moldsilva”, a menționat că astfel de concursuri sunt necesare 
pentru a încuraja jurnaliștii să abordeze corect tematica forestieră, inclusiv problemele din 
domeniu. Astfel, Agenția „Moldsilva” va prelua practica reușită și, la sfârșitul fiecărui an, va 
acorda diplome jurnaliștilor care vor realiza profesionist subiecte legate de pădure. 

Iată câteva dintre opiniile jurnaliştilor care au câştigat la concurs: 

Lilia Zaharia, premiantă: 

Majoritatea jurnaliştilor de la noi aleargă după senzaţional, realizând materiale care sunt 
actuale doar în momentul difuzării lor, care nu prezintă o valoare în timp. Puţini sunt dintre 
acei  care abordează tematica forestieră.  
Dar, în ultima perioadă acest domeniu capătă contur în ochii jurnaliştilor, datorită instruirilor 
care se fac pentru informarea acestora. Aceste instruiri sunt foarte importante pentru faptul că 
aici jurnalistul înţelege mai bine limbajul tehnic în domeniu, dar şi întâlneşte experţi pe care i-
ar utiliza ulterior în calitate de surse în materialele lor. Ar fi bine să fie continuate aceste 
instruiri, astfel că mai mulţi jurnalişti să scrie materiale în cunoştinţă de cauză. 
Menţiunile şi premiile sunt motivante pentru jurnaliști. Eu am participat la program fără a mă 
gândi că scriu pentru a obţine vreo apreciere. Dovadă este şi faptul că abordez în continuare 
această temă, ultimul articol fiind dedicat bunei administrări a pădurii din Boghenii Noi, 
Ungheni. Cred că noi, jurnaliştii, ar trebui sa abordăm mai des acest domeniu. 



Cristina Chiron, premiantă: 

Participarea la acest program de instruire organizat de AJMTEM, sprijinul ENI East FLEG, a fost 
pentru mine interesant și util. Am aflat lucruri și noțiuni noi pe care trebuie sa le cunoască 
orice jurnalist de mediu. Acum sunt atenta nu doar când scriu, dar și atunci când privesc 
televizorul și îmi permit sa fac remarci atunci când noțiunea „defrișare”, de ex., este utilizata 
incorect.  Un alt lucru practic și util învățat este deosebirea frunzelor diferitor arbori. Mă 
simțeam mandra de mine atunci când am mers la concursul „Cel mai bun pădurar” și de rând cu 
participanții (specialişti) cunoșteam speciile de arbori după frunze. Iar ideea de a organiza 
asemenea instruiri în pădure este genială, am îmbinat frumos utilul cu plăcutul! Un mare 
mulțumesc organizatorilor și trainerilor care au devenit sursele noastre de informaţie de 
încredere! 

Lucia Tăut, premiantă: 

Programul „Modalităţi de reflectare a tematicii forestiere” a fost unul necesar pentru jurnaliștii 
interesaţi de tematica de mediu. Instruirile organizate pe parcursul unui an m-au ajutat sa 
înțeleg mai bine cum trebuie folosiți corect termenii silvici, cum activează angajații sectorului 
forestier, care sunt problemele în domeniu. Este foarte util să interacționezi cu specialiștii în 
teren. Iar vizitele efectuate la Rezervațiile „Plaiul Fagului” şi „Codrii”,ne-au ajutat să înțelegem 
mai bine ce înseamnă gestionarea pădurilor, a rezervațiilor, care sunt produsele şi beneficiile 
sectorului silvic.   

Nu o data mi s-a întâmplat să văd reportaje, știri ale colegilor mei în care era reflectată tematica 
forestieră şi folosiți greșit termenii silvici. Recunosc că şi eu am făcut greşeli, uneori. De aceea, 
atunci când acest proiect a venit să explice jurnaliștilor ce înseamnă guvernarea forestieră şi, 
tot odată, să ne ajute cum să „propunem” un material interesant în acest domeniu, ne-am  
bucurat şi am participat activ.   
Iar premiul pe care l-am primit mă motivează să abordez în continuare tematica forestiera cu 
mai multă încredere şi cu siguranţă voi folosi corect termenii silvici. 

Svetlana Tataru: 

Temele de mediu au fost un domeniu absolut nou pentru mine şi foarte diferit. Dar pe cât de 
diferit a fost, pe atât de tare m-a captivat. Tematica forestiera a acestui program de instruire a 
fost bine aleasă. Moldova se confruntă cu multe probleme la acest capitol.  
Participând la program, am fost motivată să cercetez o temă absolut nouă pentru mine - 
vânzările de carbon – şi să fiu acceptată au această lucrare la o conferinţă internaţională în 
Pakistan.  
Aprecierea juriului național la concursul materialelor jurnalistice cu tematică forestieră mă 
motivează să scriu şi mai mult în acest domeniu. 
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova a decernat, în 2014, primele 



premii pentru jurnalism de mediu, între subiectele de presă declarate învingătoare fiind și cele 
legate de arenda fondului forestier. Astfel, cu suportul FLEG a fost asigurată o continuitate a 
activităţilor de încurajare a jurnaliştilor privind reflectarea profesionistă a subiectelor de 
mediu.   
În perioada imediat următoare premierii, AJMTEM a promovat în presa locală și națională 
materialele depuse la concurs  (inclusiv ale câștigătorilor), a organizat reportaje și emisiuni TV 
cu prezența câștigătorilor concursului.  
După încheierea activităţilor de instruire a jurnaliştilor privind tematica forestieră şi 
premierea celor mai bune materiale, jurnaliştii premiaţi continuă realizeze materiale privind 
tematica forestieră şi apelează în continuare după consultanţă la specialiştii FLEG, Moldsilva, la 
asistenţa AJMTEM. Dovadă este articolul jurnalistei Lilia 
Zaharia http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/1855-p%C4%83durea-din-boghenii-
noi-administrat%C4%83-dup%C4%83-model-european  

Accentuăm că toate activităţile au fost organizate şi desfăşurate în strânsă cooperare cu 
experţii Agenţiei „Moldsilva”, sub supravegherea și îndrumarea continuă a echipei FLEG. 

Adițional, o lecție deschisă a fost organizată la sfârșitul lunii mai, cu participarea a circa 150 de 
elevii, tineri și profesorii lor din comuna Suhuluceni, Teleneşti. Participanții au aflat despre 
viaţa pădurii, produsele pădurii, au adresat întrebări şi au vorbit despre emoţiile lor legate de 
viaţa pădurii. Întâlnirea a fost organizată de AJMTEM, în parteneriat cu FLEG. 

Considerăm că activitățile AJMTEM au fost realizate cu succes și este oportună continuarea 
unor asemenea programe, întru consolidarea continuă a capacităților jurnaliștilor de reflectare 
a tematicii forestiere. 

http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/1855-p%C4%83durea-din-boghenii-noi-administrat%C4%83-dup%C4%83-model-european
http://ecopresa.md/index.php/ro/noutati/ecologie/item/1855-p%C4%83durea-din-boghenii-noi-administrat%C4%83-dup%C4%83-model-european


Sumar executiv în formă tabelară 

Țara Randament Recomandări Rezultate 

Moldova 

15 jurnaliști  instrui ț i  15 Jurnaliști  instrui ț i , 
materialele mass-media 
difuzate în comunități , 
sectorul privat,  ONG-uri și  
a ltor părți  interesate  

15 jurnaliști  instrui ț i  
capabil i  să scr ie 
profesionist despre 
domeniul forestier  

Concurs pentru 15 
jurnal ișt i  instrui ț i   

Elaborarea, diseminarea și 
promovarea regulamentului 
concursului în rândul a 15 
jurnal ișt i  instrui ț i ;  
Consol idarea capaci tăți lor 
jurnal ișt i lor instrui ț i   

7 jurnal ișt i  premiați  

Consultați i  pentru cei  15 
jurnal ișt i  instrui ț i  pe 
teme forestiere; 
Cooperare cu experț i 
FLEG și experți i  
agenției  „Moldsilva” 

15 jurnaliști  instrui ț i  au 
interacț ionat și  au 
contactat inst ituți i le si lvice 
ș i au publicat materiale în 
presă despre tematica 
forestieră și  activități le 
FLEG  

Peste 100 de materiale 
jurnal ist ice realizate de 
jurnal ișt i i  instrui ț i  și  al ț i  
jurnal ișt i  interesați  de 
tematica forestieră  

Promovarea activități lor 
FLEG 

15 jurnaliști  instrui ț i  au fost 
impl icați în acperirea 
activităț i lor FLEG; 
activităț i le au fost 
promovate 
pe www.ecopresa.md  

Peste 30 de articole 
despre activități le FLEG 
au fost publicate pe 
portalul  www.ecopresa.md; 
Interesul public față de 
domeniul forestier a 
crescut cu 10%  

http://www.ecopresa.md/
http://www.ecopresa.md/


Executive summary in table form – English 

COUNTRY OUTPUTS RECOMMENDATION RESULT 

Moldova 

15 trained journalists 15 Journalist trained, the media 
materials disseminated among 
communities, the private 
sector, NGOs and other relevant 
stakeholders 

15 trained 
journalists able 
to cover 
professional the 
forest issues; 1 
study visit ,  2 
meetings. 

Contest for 15 trained 
journalists  

Contest rules developed and 
disseminated among 15 trained 
journalists;  consolidated 
capacity for the trained 
journalists 

7 journalist 
Awarded 

Consultation for 15 trained 
journalists on forest issues;  
Cooperation with FLEG 
experts,  Moldsilva agency 
experts  

15 trained journalist  contacted 
with forest institutions and 
published the press materials 
on forest issues and FLEG 
activities  

Over 100 press 
materials made 
by trained 
journalist and 
another 
interested 
journalists on 
forest issues 

Promotion the FLEG 
activities 

15 trained journalist  involved 
in cover FLEG activities; 
activities promoted on 
www.ecopresa.md  

Over 30 article  
related to FLEG 
activities 
published on 
www.ecopresa.md 
portal;  the 
increase of public 
interest on forest 
issues by 10%  

http://www.ecopresa.md/
http://www.ecopresa.md/
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