
Cum să supraviețuiești și să dezvolți Mass Media  
în cadrul unei pieți fragmentate  

 
 

Master-class în Gestionarea eficientă a Mass Media 
Chișinău, 19-21 aprilie 2016 

 
Invitație de depunere a cererilor 

 
 
În perioada 19 - 21 aprilie 2016, Proiectul Open Media Hub finanțat de UE organizează două 
Master-class-uri, unul privind Difuzarea, iar al doilea în Gestionarea Presei Scrise și Presei 
Online pentru managerii și redactori-șefii ai mass-mediei din Moldova.  
Master-class-urile în Gestionarea Presei Scrise și Presei Online vor include planificarea 
afacerilor, marketingul strategic; elaborarea instrumentelor practice – mecanismul de 
vânzare a publicității: elaborarea listelor de prețuri, tehnicelor de negociere; gestionarea 
conținutului platformelor multiple, gestionarea fluxului de date din studioul de știri, 
precum și studiourile integrate de știri; gestionarea mass-mediei sociale și conținutului 
generat de utilizatori, dezvoltarea Resurselor Umane cu un accent special pe supraviețuirea 
și dezvoltarea pe o piață mică și fragmentată. 
 
Master-class-ul în Gestionarea Difuzărilor va include tehnicile de gestionare a știrilor; 
elaborarea instrumentelor practice, modul în care sursele UE pot fi acceste în mod eficient 
pentru ciclul unui studiou de știri, gestionarea conținutului platformelor multiple, 
gestionarea fluxului de date al unui studiou de știri, inclusiv studiourile integrate de știri; 
gestionarea mass-mediei sociale și conținutului generat de utilizatori. 
 
Master-class-urile se vor axa în special pe teme de actualitate, astfel ca sprijinul UE pentru 
reforme și implementarea Acordului de Asociere și DCFTA, Acordului cu FMI, reforma din 
sectorul bancar, măsurile de combatere a corupției și reforma Serviciului de Procuratură și 
sectorului judiciar. 
 
Excelența Sa Dl. Pirkka Tapiola, Ambasadorul UE în Republica Moldova se va adresa 
participanților la data de 20 aprilie. 
 
Pe lângă frecventarea master-class-urilor, participanții vor avea posibilitatea să se înscrie 
pentru întregul pachet de sprijin pentru dezvoltarea mass-mediei oferit de proiect pentru 
organizațiile mass-media ale participanților, care include instruire avansată pentru 
personalul de raportare, accesul la gestionarea internă cu un consultant internațional; 
accesul la o platformă de conținut cu acces comun fără drepturi; eligibilitatea pentru 
plasarea personalului mass-media în cadrul societăților media UE de top din Marea Britanie, 
Franța, Germania, Italia, Spania, Austria, Danemarca, Polonia și altele, eligibilitatea pentru 
participarea în cadrul evenimentelor industriei de top, astfel ca MIP Cannes, evenimentele 
CIRCOM, Asociația Conferințelor Anuale de Televiziune Comercială și evenimentele de 
colaborare în rețea, etc. La fel, participanții vor avea posibilitatea să participe la concursul de 
producere a conținutului video pentru o dotare în valoare de 3000 – 8000 EUR. 
 



Proiectul Open Media Hub are drept scop îmbunătățirea competențelor profesionale ale 
jurnaliștilor și managerilor mass-media și sprijinirea producerii de conținut audiovizual și 
materiale online în țările europene de vecinătate, contribuirea la dezvoltarea unei mass-
media independente. Proiectul este implementat de un Consorțiu condus de Thomson 
Foundation și organizațiile mass-media europene, astfel ca France Médias Monde, European 
Journalism Center și Free Press Unlimited. 
 
Pentru a depune cererea, vă rugăm să îndepliniți acest formular. Termenul limită de 
depunere a cererilor este 8 aprilie 2016, ora 23:45. 
 
Pentru mai multe informații:  
 
Petko Georgiev 
Senior Media Training and Exchange Expert Media Hub Project 
PetkoG@thomsonfoundation.org 
Thomson Foundation 
46 Chancery Lane, London, UK, WC2A 1JE 
Tel: +32 475 744619 
http://www.thomsonfoundation.org/ 
 
Anthony Headley 
Senior Executive Producer Media Hub Project 
AnthonyH@thomsonfoundation.org 
  
Thomson Foundation 
46 Chancery Lane, London, UK, WC2A 1JE 
Tel: +33 676 727 784 
http://www.thomsonfoundation.org/ 
 
Anna Moghilda 
Director de țară 
Action Global Communications Ltd 
Strada: Serghei Lazo Nr 40, Et 7, biroul 01 
2001, Chișinău, Republica Moldova 
Mob: +373 79773730 
Email: anna.m@actionprgroup.com 
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