
Programul 

“Europa Jurnaliştilor din Amfiteatre”
GHID PRACTIC

Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
organizează 

în perioada noiembrie 2014 – aprilie 2015
o competiţie de comunicare pe teme europene 

care se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor  
de la facultăţile de jurnalism, comunicare și relații publice.  

https://www.facebook.com/ 
EuropaJurnalistilordinAmfiteatre
https://www.facebook.com/ 
EuropaJurnalistilordinAmfiteatre

Detalii concurs:
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GHID PRACTIC 
 

Programul Europa Jurnaliştilor din Amfiteatre – ediţia a V-a 
 
 
 
CE TREBUIE AVUT ÎN VEDERE PENTRU A REALIZA UN PROIECT DE SUCCES? 

 

Cum alegeți tema europeană de interes pentru cetăţeni? 

 

§ trebuie să fie o temă cu relevanţă europeană (una dintre temele de comunicare prioritare 

ale Comisiei Europene în perioada 2014-2015, sau altă temă europeană de interes pentru

cetăţeni);

§ poate fi o temă legată de un subiect de actualitate în alte state ale Uniunii Europene şi 

care poate avea impact şi în România; 

§ se poate referi la aspecte ce privesc instituţiile europene; 

§ poate viza o preocupare a cetăţenilor români legată de politicile europene şi impactul 

acestora asupra vieţii lor.  

 

Cum vă alegeți subiectul? 

 

Alegerea subiectului pentru materialele radio sau video depinde de canalul media pe care-l 

vizați, de publicul căruia acesta i se adresează şi de ora de difuzare. De exemplu, dacă ţintiți un 

canal radio sau TV local, alegeți un subiect de proximitate, iar dacă aveți în vedere un post cu 

acoperire naţională, atunci folosiți un unghi mai general. 

 

În cazul reportajelor multimedia pentru presa online, alegerea subiectului depinde de tipul 

publicaţiei online pentru care este gândit materialul şi de publicul acesteia.  
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CE TREBUIE AVUT ÎN VEDERE PENTRU A REALIZA UN REPORTAJ AUDIO SAU VIDEO DE SUCCES? 

 
Cum gândiți scenariul? 
 
Pentru un reportaj scurt, de maximum trei minute (cum se solicită în cadrul Programului Europa 
Jurnaliştilor din Amfiteatre), este important să folosiţi un singur unghi „de atac”, care să atragă 
interesul publicului şi să propuneţi un final bun şi convingător. Având în vedere că veți avea la 
dispoziție doar trei minute pentru a vă expune ideea, e bine să vă concentrați doar pe un singur 
unghi.  
 
Cum vă selectați subiecţii? 
 
Două elemente sunt importante: 
 
 Alegerea subiecţilor trebuie să fie relevantă pentru tema abordată; 
 Pentru ca reportajul sa fie interesant, este bine ca persoanele intervievate să nu fie doar 

din sfera instituțională. Şi asta deoarece „vocea străzii” atrage întotdeauna mai mult 
privitorii sau ascultătorii. 

 
Cum pregătiți înregistrarea audio sau video? 
 
Etapele principale sunt: 
 
 Documentarea asupra subiectului este esenţială; cu cât documentarea este mai bună, cu 

atât întrebările vor fi mai interesante; 
 Trebuie respectat formatul materialului (DA - reportaj; NU - interviu sau film artistic ori 

documentar); 
 Trebuie găsit un unghi de abordare (cel mai relevant pentru publicul căruia vă adresați şi 

pentru canalul pe care-l vizați pentru difuzare); 
 Trebuie identificaţi interlocutorii; 
 Trebuie stabilite întrebările.  
 
Cum vă alegeți formatul şi suportul? 

 
De obicei, acestea sunt alese în funcţie de varianta preferată de canalul media pentru care se 
pregăteşte materialul.  
 
Derularea efectivă a înregistrării – sfaturi 
 
Pentru materialul audio: 
 
 sunetul trebuie să fie clar; 
 înregistrările trebuie făcute într-o cameră fără un zgomot puternic de fundal şi fără ecou; 
 microfonul trebuie ţinut aproape de interlocutor; 
 încercaţi să evitaţi înregistrările din conferinţele de presă; 
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§ în cazul reportajelor trebuie înregistrat sunet de ambianţă (de exemplu, un reportaj 
realizat într-o școală din România poate include și sunetul soneriei pentru pauzele 
elevilor).  

 
Pentru materialul video: 
 
§ evitaţi folosirea unor clişee (de exemplu, funcţionari aşezaţi la un birou care folosesc un 

limbaj ermetic); 
 
Ce elemente trebuie avute în vedere la montaj? 

 
§ În general, pentru un reportaj de 2 – 3 minute se înregistrează cam 20 de minute de 

material brut.  
§ Cu cât vă documentaţi mai bine şi aveţi unghiul de abordare mai clar definit, cu atât veţi 

filma/înregistra mai puţin material brut şi veţi avea mai puţin de lucru la montaj.  
 
CE TREBUIE AVUT ÎN VEDERE PENTRU A REALIZA UN MATERIAL REUȘIT PENTRU PRESA ONLINE?

  
Cum construiți materialul pentru presa online?  
 
Câteva elemente sunt importante: 
 
§ Documentarea asupra subiectului este esenţială; cu cât documentarea este mai bună, cu 

atât întrebările vor fi mai interesante; 
§ Alegerea subiecţilor trebuie să fie relevantă pentru tema abordată; 
§ Alegerea “unghiurilor de atac”, structurarea şi formularea întrebărilor; 
§ Materialele trebuie scrise în stil jurnalistic; 
§ Materialele vor fi ilustrate corespunzător și este obligatoriu să conțină elemente 

multimedia, precum filmulețe și/sau link-uri către diferite surse relevante pentru postare.  
 
EXEMPLU PRIVIND REALIZAREA UNUI MATERIAL 
 
Dacă vă propuneţi să abordaţi un subiect care vizează agricultura ecologică, veţi căuta, probabil, 
răspunsuri la întrebări cum ar fi cele de mai jos: 
 

o Există în România fermieri care practică acest tip de agricultură şi alţii care ar putea fi 
dornici să o abordeze? 

o Este această activitate susţinută de politicile naţionale şi europene în domeniu? În ce 
fel? 

o Care sunt instituţiile responsabile cu punerea în practică a acestor politici? 
o Care sunt celelalte organizaţii profesionale implicate? 
o Ce a arătat experienţa fermierilor care au încercat să cultive şi să comercializeze 

produse agricole bio? Este aceasta o activitate viabilă? 
o Există în România consumatori dispuşi să achiziţioneze astfel de produse? Dar în spaţiul 

european? 
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o Ce efect au produsele agricole bio asupra calităţii vieţii? Ce spun specialiştii despre acest 
lucru (nutriţionişti, medici etc.)? 

o Care este experienţa altor ţări din spaţiul european în acest domeniu? 
 
Odată întocmită această listă de întrebări, următorii pași vor fi documentarea şi identificarea 
informaţiilor care să vă permită o mai bună înţelegere a subiectului.  
 
Astfel, în ceea ce priveşte politicile şi instituţiile responsabile puteţi apela, de exemplu, la date 
oferite de: 

o Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: www.madr.ro 
o Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_ro 
o Sau puteţi citi publicaţii despre agricultură sau Politica Agricolă Comună pe EU Bookshop 

la: http://bookshop.europa.eu/ro/home/ 
 
În plus, vă puteţi documenta şi citind despre acest subiect pe paginile de internet ale diferitelor 
asociaţii de profil care au experienţă în domeniu sau căutând articole în presă. 
 
Pentru un plus de documentare locală, puteţi contacta Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală din municipiul în care locuiţi. 
 
Pentru a obţine părerea fermierilor care au astfel de afaceri, puteţi apela fie la datele de contact 
oferite de Direcţiile locale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din municipiul în care locuiţi, 
fie la informaţiile pe care le găsiţi pe internet despre astfel de ferme. 
 
Tot pe internet puteţi găsi informaţii despre nutriţionişti sau medici care vă pot oferi răspunsuri 
la întrebările legate de efectele alimentaţiei eco asupra sănătăţii consumatorilor. Puteţi găsi, 
astfel, materiale realizate şi publicate de aceştia (articole, studii de caz, interviuri etc.) pe care le 
puteţi folosi, cu precizarea sursei. 
 
Din momentul în care aveţi finalizată partea de documentare, puteţi trece la realizarea 
scenariului. În definirea acestuia, puteţi folosi o abordare care să pornească de la general (ce 
indică statisticile, datele publicate de diverse instituţii etc.) spre particular (ce spun cei care au 
astfel de ferme, consumatorii, comercianţii etc.) sau invers.  
 
Când realizaţi scenariul trebuie să vă gândiţi cum introduceţi tema, cum încadraţi contextul (de 
exemplu, cum explicaţi ce înseamnă produse bio), cum introduceţi şi cum exemplificaţi ideile 
principale (politicile în domeniu, avantajele şi costurile pentru fermieri, consumatori, experienţa 
altor ţări etc.) şi, în final, care este concluzia materialului (de exemplu, este o afacere profitabilă 
sau nu pentru fermierii români sau cum se poziţionează România faţă de alte ţări şi ce ar mai fi 
de făcut pentru ca agricultura bio să devină o afacere profitabilă?).  
 
Odată realizat scenariul, următorul pas va fi să identificaţi persoanele ale căror opinii / declarații 
sunt necesare pentru realizarea reportajului (specialişti în agricultură – din instituţii sau 
organizaţii profesionale, fermieri, consumatori, comercianţi, nutriţionişti) şi să pregătiţi câteva 
întrebări relevante pentru fiecare în parte.  
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În momentul în care aveţi interviurile înregistrate şi suficient material pentru ilustrarea 
scenariului, va trebui să vă concentraţi pe realizarea unui montaj dinamic, relevant pentru ideile 
introduse şi bine încadrat în timp. 
 
CARE SUNT CRITERIILE FOLOSITE LA EVALUAREA PROIECTELOR ÎNSCRISE ÎN COMPETIŢIE? 
 
1. Relevanţa materialului pentru tema propusă. 
 
2. Creativitatea exprimată în modul inedit de abordare a temei prin execuţie. 
 
3. Creativitatea dată de mixul de elemente folosite (de exemplu: grafică, text, sincroane, 

imagine etc.). 
 
4. Coerenţa materialului – povestea este cursivă, comentariile sunt pertinente, textul şi grafica 

se îmbină armonios. 
 
5. „Obiectivitatea” materialului – sunt acoperite opinii diverse, exprimate de persoane sau 

reprezentanţi ai unor grupuri relevante pentru tema aleasă. 
 
6. Concordanţa subiectului ales cu cerinţele canalului media pe care-l vizați pentru  difuzare. 
 
7. Corectitudinea informaţiei prezentate. 
 
8. Finalitatea materialului. 
 
9. Pertinenţa argumentelor folosite în prezentarea scrisă a proiectului. 
 
10. Respectarea dimensiunii recomandate a materialului înregistrat (2-3 minute) sau a 

materialului pentru presa on-line (cel puţin 3.800 şi cel mult 4.500 de caractere, fără spaţii).  
 
 
CUM VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE ÎN CONCURS? 
 
Materialele înscrise în concurs trebuie să fie însoțite de o prezentare a proiectului, de 
maximum 1000 de cuvinte. În ea se argumenteză alegerea temei, a subiectului şi se indică 
canalul media vizat pentru difuzarea materialului.  
 
În funcție de materialele realizate, există următoarele modalități de înscriere în concurs: 
 
* Materiale video sau audio ilustrate 
 
În cazul acestor materiale, este necesar ca ele să fi fost încărcate pe YouTube în prealabil, fără a 
fi listate. Tot ce trebuie să faceți este să selectați opțiunea ”Unlisted” din cele trei variante 
disponibile la ”Privacy”. Pașii care trebuie urmați sunt explicați aici. 
 
Odată încărcate materialele, trebuie să trimiteți, pe adresele de email ale coordonatorilor 
programului Răzvan Szabo (razvan.szabo@ec.europa.eu (gp@chelgate.com)) și Georgiana Petcu 
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un mesaj care să cuprindă link-ul materialului video încărcat pe youtube (URL) și o prezentare

 
*Materiale audio neilustrate 
 
Materialele de acest gen, împreună cu prezentarea proiectelor, trebuie trimise prin transfer, 
prin canalul gratuit www.wetransfer.com, către cele două adrese de email menționate mai sus 
(razvan.szabo@ec.europa.eu  și gp@chelgate.com). 
 
*Reportaje multimedia, pentru presa on-line 
 
Similar materialelor audio neilustrate, acestea pot fi transmise prin www.wetransfer.com, către 
cele două adrese de email, împreună cu prezentarea proiectului. 
 
În cazul în care reportajele respective au fost publicate înainte de a vă înscrie în concurs pe un 
website (blog sau publicație on-line), atunci este suficient să trimiteți un email în care să treceți 
link-ul către materialul postat pe platforma respectivă și prezentarea proiectului, în anexă. 
 
 
Toate mesajele trebuie trimise cu mențiunea "Pentru concursul Europa Jurnaliştilor din 
Amfiteatre". 
 
Termenul limită pentru înscrierea materialelor în concurs este 15 februarie 2015  (data email-ului
sau a mesajului transmis prin transfer). 
 
Materialele primite după aceasta dată nu mai pot fi înscrise în concurs. 
 
 
PRECIZĂRI PRIVIND DIMENSIUNEA MATERIALELOR ÎNSCRISE ÎN CONCURS 
 
Materialele audio sau video înregistrate trebuie să se încadreze în trei minute.  
 
Materialele pentru presa online trebuie să conțină cel puţin 3.800 de caractere (fără spaţii) şi cel 
mult 4.500 de caractere (fără spaţii).  
 
DE UNDE POT FI OBȚINUTE INFORMAȚII SUPLIMENTARE? 
 
Dacă aveți întrebări sau neclarități, vă rugăm să contactaţi coordonatorii programului: 
 
Răzvan Szabo: Telefon + 4021 2035408 / E-mail: razvan.szabo@ec.europa.eu  
 
Georgiana Petcu: Telefon + 4021 2300724 / E-mail: gp@chelgate.com 
 
 
 

SUCCES! 

 a proiectului.



https://www.facebook.com/ 
EuropaJurnalistilordinAmfiteatre
https://www.facebook.com/ 
EuropaJurnalistilordinAmfiteatre

Detalii concurs:


