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Câștigătorii ADAMI au fost anunţaţi la Chișinău: 

O Gală strălucitoare de premiere a diversităţii culturale în Europa de Est 

Acum o săptămână, la Chișinău, capitala Republicii Moldova, a avut loc grandioasa Gală de 
decernare a Premiilor Media ADAMI pentru Diversitate Culturală în Europa de Est. 

Regizorii din Moldova au obţinut două dintre cele șase premii, fiecare primind câte un premiu 

bănesc în valoare de 2.000 de euro. Valeriu Andriuţă a primit Premiul Media ADAMI pentru scurtmetrajul 
său Dragi prieteni la categoria "Divertisment TV". Eugeniu Popovici a câștigat cu filmul său documentar 
Teatrul Mare din Soroca la categoria "Documentar TV". Doi dintre regizorii câștigători sunt din Georgia: 
La categoria "Știri TV / Scurtmetraj non-ficţiune", Salome Jashi a câștigat cu Turnul, în timp ce Regulile de 
viaţă ale lui Goran al Anastasiei Slovinskaia a câștigat premiul pentru cel mai bun "Video Online". 

 Belarus și Ucraina nu au mers acasă cu mâinile goale. Mikola Homaniuk a câștigat premiul 
pentru cel mai bun site web cu Calea prin cultură: excursii etnice din Herson și sudul Ucrainei. 
Scurtmetrajul Nellei Vasilevskaia, Prieteni de răvaș a câștigat premiul YOUNG ADAMI pentru Belarus. 
 

Premiul Media ADAMI este cel mai important premiu pentru jurnaliștii TV, cinematografie și 
producătorii de pagini WEB din ţările membre UE și cele din cadrul Parteneriatului estic. Ministerul 
Federal de Externe și ProCredit Holding (Frankfurt) finanţează premiul ca o parte a sprijinului acordat 
pentru suportul societăţii civile din aceste ţări. 

Mai mult de 300 de dosare au fost primite pentru concursul de anul acesta al Premiului Meda 
ADAMI, din care, un juriu internaţional a selectat 16 nominalizaţi care au fost invitaţi la gala de la Chișinău. 

În discursul său de bun venit la ceremonia de decernare a premiilor, reprezentantul OSCE pentru 

Libertatea Presei, Harlem Désir, a spus că a fost impresionat de varietatea de subiecte abordate la Premiul 
Media ADAMI din acest an. 

Rebecca Harms, copreședintă a Adunării Parlamentare EuroNest, a fost printre figurile importante 
din politică și mass-media, care au participat la Gala ADAMI la prestigioasa Sală cu Orgă din Chișinău. În 
discursul ei, Harms, care lucrează cu parlamentarii din Parteneriatul Estic în Parlamentul European, a 

vorbit despre importanţa respectării diversităţii culturale; ea a citat sloganul Parlamentului European - 
"suntem cu toţii uniţi de diversitate".  
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Pe lângă Premiile Media ADAMI, trei jurnaliste tinere au primit burse pentru a-și continua studiile 

în domeniul presei profesionale în Germania: Mariam Şelia (Ucraina) și Anna Gluşko (Moldova) vor 
petrece patru săptămâni la birourile redacţiilor ucrainene și ruse ale Deutsche Welle din Bonn. Olesia 

Iaremciuk (Ucraina) a câștigat o bursă de lucru în biroul redacţie MDR "Window to the East" din Leipzig. 

Prezentatorii Galei au fost Octav Tarlapan de la TeleRadio Moldova, Xenia Stujuk de la 
Televiziunea publică din Ucraina și Lika Evgenidze, o prezentatoare TV din Georgia. Pauzele muzicale au 
fost asigurate de Lidia Isac, cunoscută şi ca "Edith Piaf" de Moldova, precum și organista Ana Strezeva. 

În cadrul Simpozionului ADAMI TALKS din Parlamentul Republicii Moldova, care a avut loc în 

dimineaţa zilei Ceremoniei de gală, Harms a vorbit despre pericolele propagandei, știrilor false și a 
discursurilor de ură împotriva democraţiei. Studenţi din Moldova au participat la simpozionul care a fost 
difuzat în direct în alte ţări ale Parteneriatului Estic. Printre vorbitor s-au numărat corespondentul DW 
Moscova, Miodrag Soric, expertul media Zurab Kodalaşvili din Londra și directoarea ARD Moscova Ina 
Ruck. 

La o zi după ceremonia de decernare a premiilor, televiziunea publică "Moldova 1" a invitat 
câștigătorii Premiului ADAMI, membrii juriului și prezentatorii ADAMI TALKS să apară în emisiunea "Bună 
Seara". Împreună cu directorul de programe ADAMI Stefan Tolz, invitaţii au discutat despre modul în care 
ADAMI formează o reţea a televiziunilor internaţionale și creează alte noi oportunităţi pentru jurnaliștii și 
creatorii de film din Republica Moldova. 

Concursul Premiul Media ADAMI are loc la fiecare doi ani, onorând producţii remarcabile de 

televiziune și internet, care abordează diversitatea culturală sau minorităţile naţionale, etnice sau 
religioase. ADAMI facilitează, de asemenea, comunicarea și crearea de reţele pentru profesioniștii media 
din Europa de Est și de Vest, organizând ateliere și formate de dialog. 

Anul acesta ceremonia de decernare a avut loc sub patronajul lui Thorbjørn Jagland, Secretarul 
General al Consiliului Europei și sub patronajul Președintelui Parlamentului din Republica Moldova, 
Andrian Candu și reprezentantul OSCE pentru Libertatea Presei, Dl Harlem Désir. 

Următoarea gală de decernare a Premiilor Media ADAMI va avea loc în toamna anului 2020, în 
capitala Georgiei, Tbilisi. 
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