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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
CRJM organizeaz? o serie de instruiri pentru avoca?i/avocate
?i avoca?i stagiari/avocate stagiare care doresc s?
reprezinte/consulte ulterior mass-media
Gribincea Vladislav · Thursday, May 21st, 2020

Atunci când libertatea de exprimare este în pericol, este imperativ? sus?inerea ?i protejarea massmedia, contribuind astfel ?i la o democra?ie func?ional?. Programul de instruiri pentru
avoca?i/avocate în domeniul dreptului mass-media este gândit ca un r?spuns la necesitatea
stringent? de ap?rare a drepturilor ?i intereselor mas-media din Republica Moldova, care se
confrunt? cu înc?lc?ri flagrante ale drepturilor sale.
Pentru a facilita colaborarea ulterioar?, schimbul de experien?? ?i con?tientizarea problemelor cu
care se confrunt? mass-media din Republica Moldova, instruirile vor fi organizate cu participarea
avoca?ilor/avocatelor ?i avoca?ilor stagiari/avocatelor stagiare selecta?i/selectate ?i a
reprezentan?ilor/reprezentantelor mass-media. Organizatorii î?i doresc ca, dup? acest program,
avoca?ii/avocatele s? acorde, contra plat?, asisten?? profesionist? mass-media din Republica
Moldova.
Instruirile vor fi organizate în form? interactiv?, pentru a crea deprinderi practice, în special prin
simul?ri de procese. Formatori vor fi exper?i na?ionali ?i interna?ionali, inclusiv de la Centrul de
Resurse Juridice din Moldova (CRJM).
Programul de instruiri este structurat în 5 blocuri, cu o durat? de 2 zile sau de o zi, în func?ie de
complexitatea tematicii. Principalele subiecte abordate vor fi urm?toarele:
1. Libertatea de exprimare, principii ?i restrângeri (dou? zile)
2. Def?imarea/ap?rarea onoarei ?i demnit??ii, dreptul la via?a intim?, familial? ?i privat? (dou? zile)
3. Accesul la informa?ii de interes public ?i protec?ia datelor cu caracter personal (una sau dou?
zile)
4. Garan?iile mass-media în procedurile contraven?ionale ?i penale (una sau dou? zile)
5. Raporturile dintre mass-media ?i Consiliul Coordonator al Audiovizualului (una sau dou? zile)

Programul de instruiri va avea loc în mun. Chi?in?u, în perioada august- decembrie 2020 (perioada
stabilit? preliminar pentru prima instruire este 31 iulie-1 august 2020). Limba de lucru este
româna.
Sunt eligibili/eligibile pentru acest program avoca?ii/avocatele sau avoca?ii stagiari/avocatele
stagiare din Republica Moldova care:
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sunt dispu?i/dispuse s? reprezinte ?i s? consilieze ulterior mass-media responsabil? din Republica
Moldova
au o bun? reputa?ie profesional?

Prioritate va fi acordat? persoanelor:
din regiunile unde mass-media duce lips? stringent? de avoca?i/avocate
cu experien?? anterioar? de reprezentare a jurnali?tilor/jurnalistelor

Pentru program vor fi selecta?i cel pu?in 15 avoca?i/avocate sau avoca?i stagiari/avocate stagiare.
Participarea la program este gratuit?. Cheltuielile de cazare pentru avoca?ii/avocatele din regiuni,
precum ?i cheltuielile de alimentare pentru to?i participan?ii/toate participantele vor fi acoperite de
CRJM. Cheltuielile de transport vor fi acoperite de c?tre participan?i/participante.
Avoca?ii/avocatele ?i avoca?ii stagiari/avocatele stagiare care doresc s? participe la programul de
instruiri urmeaz? s? completeze formularul de participare, disponibil AICI (https://bit.ly/2XfLtnv),
pân? la 15 iunie 2020, ora 22.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi
analizate. Persoanele vor fi informate dac? au fost selectate sau nu pân? la 30 iunie 2020.
Programul de instruiri va fi organizat, ?inând cont de regulile sanitar-epidemiologice. Pentru
minimizarea probabilit??ii de r?spândire sau infectare cu COVID-19, pe durata instruirilor:
Spa?iul va fi amenajat astfel încât s? fie asigurat? respectarea distan?ei sociale dintre
participan?i/participante ?i evitat? aglomera?ia;
Toate suprafe?ele din sal? vor fi dezinfectate;
În sal? vor fi dezinfectan?i pentru mâini. Participan?ii/participantele vor fi încuraja?i/încurajate
s? poarte m??ti pe durata seminarelor.

Pentru mai multe informa?ii, nu ezita?i sa ne contacta?i la urm?toarea adres? electronic?:
ecaterina.popsoi@old2.old.crjm.org
Acest program este organizat în cadrul proiectului „Suport institu?ional pentru dezvoltarea
organiza?iei” implementat de CRJM ?i finan?at de Suedia.
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