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CINE SUNTEM
Centrul pentru Jurnalism Independent este o organizație non-guvernamentală, non-profit care acționează
pentru profesionalizarea presei prin păstrarea standardelor jurnalistice și prin dezvoltarea unui mediu echilibrat,
onest și responsabil în mass-media.
Centrul pentru Jurnalism Independent militează pentru apărarea libertății de expresie ca drept fundamental al
omului sș condiție obligatorie a oricărei democrații.
Centrul pentru Jurnalism Independent contribuie la facilitarea dialogului social prin susținerea schimbărilor
democratice, prin responsabilizarea factorilor de decizie și prin încurajarea participării active a cetățeanului.
Valorile CJI:
Interesul public
Libertatea de exprimare
Responsabilitatea
Transparența
Profesionalismul
Diversitatea
Ce face CJI:
Proiectele Centrului pentru Jurnalism Independent abordează: libertatea de expresie, liberul acces la
informațiile de interes public, etica jurnalistică, profesionalizarea jurnaliștilor și consolidarea formelor asociative
ale profesioniștilor de media, eliminarea cenzurii financiare din presă, promovarea presei ca serviciu de interes
public, transparența surselor de finanțare ale mass media etc.
Centrul pentru Jurnalism Independent oferă instruire și asistență profesională jurnaliștilor și organizațiilor de
presă din România. CJI organizează cursuri, seminarii, dezbateri, mese rotunde. Peste 10.000 de persoane au
beneficiat de cursuri de la înfintarea CJI, în 1994.
ECHIPA
Ioana Avădani – Director executiv
Cristina Lupu – Director de programe
Mihaela Danga – Coordonator de proiecte
Cristina Mastacan – Responsabil de comunicare și fundraising

PROIECTELE NOASTRE
South-East European Partnership for Media Development
Program realizat cu sprijinul: Comisia Europeană, prin programul Civil Society Facility, Media Freedom and
Accountability, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI
Perioada: decembrie 2013 – noiembrie 2017
Buget total: 739.658 Euro
Grant: 600.000 Euro
Opt organizații membre ale rețelei SEENPM (South Eastern European Network for Professionalization of Media)
implementează programul South-East European Partnership for Media Development, având drept principal
scop consolidarea unei prese independente și responsabile în Balcanii de Vest.
Centrul pentru Jurnalism Independent (România) este coordonatorul internațional al acestui proiect menit să
contribuie la creșterea capacității organizațiilor de media de a aborda probleme precum condițiile de muncă ale
jurnaliștilor, îmbunătățirea pregătirii lor profesionale și a atitudinii față de activitatea de advocacy sau față de
promovare a competențelor media (media literacy). În egală măsură, proiectul își propune să ofere informații și
să genereze dezbateri despre libertatea de expresie în general, și libertatea presei, în special, contribuind la
creșterea participării civice.
SEE Partnership for Media Development este implementat de un consortiu de organizații de media din Albania,
Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Bulgaria și Romania. Nu în ultimul rând, proiectul implică
și profesioniști de media din Turcia și Kosovo.
Principalele teme abordate sunt: condițiile de muncă ale jurnaliștilor, educația media (atât pentru jurnaliști, cât
și pentru marele public) și libertatea de expresie.
Principalele activități ale proiectului vizează: cercetarea cu scopul de a identifica “problemele” ce trebuie
rezolvate în fiecare din țările candidate incluse în proiect; cursurile de pregătire – ce vor oferi participanților
cunoștințe și deprinderi necesare pentru implicarea în activități de advocacy și vor contribui la formarea
atitudinii necesare pentru participarea la astfel acțiuni; activități de advocacy organizate în concordanță cu
direcțiile principale evidențiate de seminariile naționale; analiza, compararea și omogenizarea acțiunilor
derulate în cele cinci țări candidate din proiect. În acest scop se vor redacta și diseminate recomandări pentru
politici regionale; introducerea temelor identificate pe agenda Uniunii Europene, prin intermediul acțiunilor de
advocacy desfășurate la Bruxelles.
Membri rețelei SEENPM care participă la proiect: Albanian Media Institute, Mediacenter for Media and Civil
Society Development (BiH), Media Initiatives – Association for Media Development and Promotion of
Professional Journalism (BiH), Macedonian Institute for Media (Macedonia), Montenegro Media Institute
(Muntenegru), Media Center (Serbia), Media and Reform Centre Nis (Serbia), Media Development Center
(Bulgaria).
Predau diversitate și elevilor mei le place!
Program realizat cu sprijinul: Granturilor SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România
Perioada: mai 2015 – aprilie 2016
Buget total: 84.456 Euro
Grant: 75.000 Euro
Obiectivul general al proiectului este promovarea valorilor democratice și a drepturilor omului în rândul elevilor
și educarea toleranței față de diversitate. Proiectul oferă profesorilor de liceu un instrument practic, care să îi

ajute să includă elemente de diversitate și multiculturalism în activitatea didactică curentă, în forme interactive,
atractive pentru elevi (inclusiv new media). În cadrul proiectului a fost dezvoltat un toolkit multimedia pentru
profesori, care conține descrieri ale cadrului legal, exemple de lecții, materiale video sau articole de presă
utilizabile în predarea la clasă sau în activități extrașcolare. Profesorii au participat la elaborarea toolkitului,
valorificând experiențele proprii. Ei au organizat apoi activități cu elevii, cu alți profesori și cu părinții, la care au
participat și reprezentanți ai presei locale. Elevii participanți au realizat, la rindul lor, produse care să promoveze
valorile toleranței. Proiectul a fost implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu
Norsensus Mediaforum (Norvegia).
Sprijin pentru creșterea standardelor în relatarea jurnalistică cu și despre copii
Program realizat cu sprijinul: UNICEF în România
Perioada: octombrie 2015 – februarie 2016
Buget total: 168.600 RON
Grant: 168.600 RON
Proiectul a urmărit creșterea calității relatărilor jurnalistice cu și despre copii, prin lucrul direct cu profesori
universitari de jurnalism din România, care să includă în curricula universitară concepte despre respectul pentru
drepturile copilului în relatarea jurnalistică și în comunicarea publică. Parte a activităților a fost definirea unei
curricule cu privire a drepturile copilului în comunicare, discutată și ajustată împeună cu profesorii, întâlniri de
informare și formre pentru profesori și jurnaliști, crearea a 2 ghiduri practice cu privire la relatările jurnalistice
și comunicarea publică cu și despre copii.
Votul meu, vocea mea!
Program realizat cu sprijinul: Departamentul de Stat SUA, prin Ambasada Statelor Unite ale Americii în
România
Perioada: august 2015 – decembrie 2016
Buget total: 13.000 Euro
Grant: 13.000 Euro
Proiectul a cuprins activități de informare și fomare a tinerilor din România cu privire la funcționarea
proceselor elective în România, responsabilitatea exercitării votului și suscitarea interesului pentru mediul
politic, în vederea participării informate și responsabile la alegerile locale din vara anului 2016 în România.
Peste 250 de elevi au participat la workshop-uri cu durata de 1 zi în toată țara, în cadrul cărora au fost puse în
discuție teme precum: drepturi și obligații cetățenești, constituția, cetățenia activă și participarea, informația
și propaganda, fact-checing, rolul media în campaniile electorale.

AM FĂCUT ȘI
ADVOCACY
Lansarea Colecției de articole de lege referitoare la libertatea de exprimare
http://www.cji.ro/invitatie-lansarea-colectiei-de-articole-de-lege-referitoare-la-libertatea-de-exprimare/
http://www.cji.ro/wp-content/uploads/2016/01/Libertatea-de-exprimare-2016-interactive.pdf
http://www.cji.ro/invitatie-lansarea-colectiei-de-articole-de-lege-referitoare-la-libertatea-de-exprimare-28ianuarie-targu-mures/
Apel către Parlament și Guvern: Salvați televiziunea publică!
http://www.cji.ro/apel-catre-parlament-si-guvern-salvati-televiziunea-publica/
Parlamentul și Guvernul ascund publicului dezbaterea despre TVR

http://activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/parlamentul-si-guvernul-ascund-publicului-dezbaterea-despretvr/
Comentarii la propunerea de lege privind securitatea cibernetică
http://www.cji.ro/comentarii-la-propunerea-de-lege-privind-securitatea-cibernetica/
Scrisoare deschisă cu privire la declanşarea unei proceduri de cercetare de către Consiliul de Onoare al
Societăţii Române de Radiodifuziune împotriva a trei jurnalişti de la Radio România Actualităţi
http://www.cji.ro/10840-2/
Ambasadorul Turciei în România, răspuns la apelul organizaţiilor de media privind situaţia jurnaliştilor arestaţi
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate1/ambasadorulturcieiinromaniaraspunslaapelulorganizatiilordemediaprivindsituatiajurnalistilorarestati
STUDII ȘI ANALIZE
Raport: Media Sustainability Index 2016
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2016-romania.pdf.pdf
Raport: Time Zero of the Digital Switchover in SEE
http://seenpm.org/report-time-zero-digital-switchover-see/
IMPLICARE
Copiii nu au ce căuta în bătăliile mediatice ale adulților
http://www.cji.ro/copiii-nu-au-ce-cauta-in-bataliile-mediatice-ale-adultilor/
EVENIMENTE
Bucharest Editors Lab
https://www.globaleditorsnetwork.org/programmes/editors-lab/bucharest-editors-lab/
Concursul Google pentru tinere talente în jurnalismul de date
http://www.cji.ro/concursul-google-pentru-tinere-talente-jurnalismul-de-date/
Conferința BRAT, “Presa locală – dezvoltare prin transparență”
http://www.brat.ro/evenimente/presa-locala-dezvoltare-sustenabila-prin-transparenta.html
Ioana Avădani – tutor, One World Romania
http://oneworld.ro/blog/call-4projects-si-call-4filmmakers-pentru-atelierul-civil-society-pitch/
Jurnalism și date deschise: un joc în care câștigă toată lumea – întâlnire la CJI
http://www.cji.ro/jurnalism-si-date-deschise-un-joc-in-care-castiga-toata-lumea-intalnire-la-cji-8-martie/
Curs la CJI – Utilizarea datelor în jurnalismul de investigație
http://www.cji.ro/curs-la-cji-utilizarea-datelor-in-jurnalismul-de-investigatie/
ACADEMIA DE JURNALISM URBAN: COMUNICAREA AGENDEI URBANE
https://www.eventbrite.com/e/academia-de-jurnalism-urban-comunicarea-agendei-urbane-tickets25860163445?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utmsource=fbm&utm-term=listing

CE ȘI CUM AM FOLOSIT BANII
Total venituri: 844,337.18 RON
2% - 515.98 RON
Sponsorizări - 158,815.01 RON
finanțări nerambursabile: 731,225.32 RON
alte venituri: 2,580.87 RON

Surse de venit 2016
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Total cheltuieli: 961821.22 RON
Total cheltuieli - 961,821.22 RON
Proiecte - 775,409.00 RON
Promovare - 2270,97 RON
Alte cheltuieli - 184,141.25 RON

Raport de cheltuieli 2016
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NE GĂSIȚI AICI
Centrul pentru Jurnalism Independent
Bd. Regina Elisabeta Nr. 32, et 1, sector 5, 050017, Bucureşti, România
Tel. (+40-21) 311 13 76
E-mail: contact@cji.ro
www.cji.ro

