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I. DIRECŢII DE ACTIVITATE ÎN 2013: 

 Continuarea activităţilor de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi 
a statutului economic al presei 

 Instruirea tematică a diferitor categorii de angajaţi ai instituţiilor mass-
media reprezentate în API 

 Oferirea suportului editorial şi tehnic constituenţilor şi instituţiilor mass-
media reprezentate în API  

 Continuarea şi extinderea campaniilor media de rezonanţă prin dezvoltarea 
unei platforme online anticorupţie  

 Promovarea implicării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a 
monitorizării de către jurnalişti a utilizării banilor publici 

 Stimularea creşterii profesionale a jurnaliştilor 

 Dezvoltarea instrumentelor de autoevaluare a produsului jurnalistic din 
perspectiva dimensiunii de gen 

 Promovarea integrării europene şi a reformei sistemului judiciar 

 Monitorizarea reformelor în domeniul mass-media 

 Promovarea jurnalismului etic şi a deontologiei profesionale, oferirea 
suportului instituţional pentru Consiliul de Presă din Moldova  

 Dezvoltarea unor mecanisme interne de autoreglementare jurnalistică 

 Intermedierea prestării serviciilor publicitare de către ziarele independente 
prin intermediul Departamentului Publicitate API 
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II. INDICATORI CANTITATIVI ŞI CALITATIVI, ÎNREGISTRAŢI ÎN 2013 

 17 declaraţii/apeluri în apărarea libertăţii şi a drepturilor presei şi ale 
jurnaliştilor redactate, semnate şi transmise autorităţilor şi structurilor 
internaţionale, împreună cu alte organizaţii neguvernamentale mass-media 
şi din alte domenii  

 14 traininguri/ateliere pentru jurnalişti şi reprezentanţi ai ONG-urilor, la 
care au participat 219 persoane, 

 12 dezbateri/”mese rotunde” pentru jurnalişti, aleşi locali, funcţionari, 
lideri de opinie, la care au participat 253 de persoane,  

 2 vizite de studiu pentru jurnalişti şi bloggeri la tema dezvoltării regionale 
(33 de participanţi) 

 O vizită de studiu în Bosnia şi Herţegovina pentru membrii Consiliului de 
Presă (11 participanţi) 

 O vizită de studiu în Moldova pentru experţi în etica jurnalistică din 
Bulgaria, Estonia, Bosnia şi Herţegovina şi România (11 participanţi) 

 O conferinţă internaţională la tema provocărilor etice ale mass-mediei 
contemporane (35 de participanţi) 

 2 reprezentanţi ai API au fost delegaţi la Congresul V al ziarelor din Ucraina  

 22 ediţii ale paginii ACTIV (teme: promovarea reformei sistemului judiciar, 
împotriva discriminării, libertatea presei, împotriva manipulării 
informaţionale, Ziua Europei) editate şi transmise pentru publicare ziarelor 
membre şi partenere ale API 

 4 ediţii ale suplimentului tematic „Obiectiv european” editate şi transmise 
pentru publicare la 4 ziare membre API 

 16 articole la rubrica “Reporter special” editate şi transmise pentru 
publicare ziarelor membre API 

 33 de ediţii ale Revistei Presei Regionale editate şi transmise mass-media 
pentru promovare 

 A activat Centrul de asistenţă pentru membrii API (109 consultaţii oferite de 
3 experţi ai Centrului timp de 11 luni) 

 În premieră pentru mass-media din Moldova, a fost instituită funcţia de 
Ombudsman al ziarelor membre API (circa 100 recomandări transmise 
ziarelor membre API) 

 A fost lansată versiunea nouă a portalului www.MoldovaCurata.md şi o 
campanie împotriva manipulării informaţionale prin intermediul mass-media 

 Parteneriatele constituite anterior au fost dezvoltate şi create parteneriate 
noi cu 2 finanţatori externi şi 6 autorităţi publice centrale (ministere) 

 8 proiecte demarate în anul precedent au fost continuate/finalizate 

 8 proiecte noi au fost începute 

 2 concursuri profesionale pentru jurnalişti, inclusiv concursul “Premiile 
anuale ale API 2013” 

 Asistenţă instituţională stucturii naţionale de autoreglementare jurnalistică 
- Consiliul de Presă din Republica Moldova 

 Transferuri băneşti către membrii API în sumă totală de 951138,84 lei, 
inclusiv 149008,18 lei pentru prestarea serviciilor publicitare 

 

http://www.moldovacurata.md/
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ADVOCACY PENTRU LIBERTATEA PRESEI, ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGAL 

ŞI A STATUTULUI ECONOMIC AL MASS-MEDIA, ÎN ALTE DOMENII CONEXE 

 17 declaraţii/apeluri semnate/iniţiate de API în anul 2013:  

 ONG-urile de media: M. Ghimpu trebuie să-şi ceară scuze publice pentru 
atacurile împotriva mass-media (29 ianuarie 2013); 

 Declaraţie de subscriere la Apelul la unitate, lansat de E.S. Dl Nicolae 
Timofti, Preşedintele Republicii Moldova (28 februarie 2013); 

 Organizațiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în 
legătură cu agresarea echipei de filmare a postului de televiziune Pro TV 
Chişinău, aflată în exercițiul funcţiunii (1 martie 2013); 

 Organizatiile neguvernamentale de media sunt nedumerite de declaratia 
Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la presupusa campanie „de 
exercitare de presiune îndreptată împotriva sistemului judecătoresc” (29 
martie 2013); 

 Declaraţie de condamnare a intenţiei PL de a reintroduce pedeapsa penală 
pentru calomnie, criticată de ONG-urile de media (5 aprilie 2013); 

 Organizaţiile de media solicită Procuraturii Generale să se abţină de la 
presiuni în ce priveşte divulgarea surselor (18 aprilie 2013);  

 Memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova în perioada 3 mai 
2012 – 3 mai 2013; 

 Declaraţia CJI şi API cu privire la litigiul dintre Publika TV şi Jurnal TV (20 
mai 2013); 

 ONG-urile de media cer garantarea asigurării transparenţei procesului 
decizional (8 iulie 2013); 

 Organizaţiile neguvernamentale cer Adunării Populare a UTA Găgăuzia să nu 
admită ingerinţe în activitatea radiodifuzorului public regional (9 iulie 
2013); 

 Apel public către Consiliul Superior al Magistraturii / prevederile 
Regulamentului cu privire la serviciul de informare publică şi relaţiile cu 
mass-media (29 iulie 2013); 

 Apel cu privire la organizarea unui concurs public pentru selectarea 
candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (3 
septembrie 2013); 

 Declaraţie de condamnare a intenţiei Preşedintelui CSJ privind 
reîncriminarea calomniei (11 septembrie 2013);  

 ONG-urile de media: îngrădirea accesului jurnaliştilor la un eveniment 
public este ilegală / “Glia Drochiană” (30 septembrie 2013)  

 ONG-urile de media cer elucidarea cazului de ameninţare semnalat de 
redacţia “Ziarul de Gardă” (18 octombrie 2013); 

 ONG-urile de media condamnă comportamentul huliganic al deputatului 
Iurie Muntean (21 noiembrie 2013); 

 Apel cu privire la selectarea profesorilor de drept titulari în calitate de 
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (20 decembrie 2013). 

 

 



 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2013 

 

P
ag

in
a 
5

 

 Şi-a continuat activitatea Grupul de Lucru 
Public-Privat pentru Fortificarea Presei, creat 
în 2008 la iniţiativa API. La 26 martie 2013 a avut 
loc dezbaterea „Stadiul actual al iniţiativelor 
legislative şi normative care vizează activitatea 
mass-media din Republica Moldova”, la care au 
participat 18 persoane – deputaţi în Parlament, 
reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare, 
jurnalişti, experţi media.  

 

  API a cerut accelerarea reformelor în domeniul mass-
media, prezentând Comisiei parlamentare Cultură, Educaţie, 
Cercetare, Tineret, Sport şi Mass-Media problemele şi 
priorităţile în acest domeniu în cadrul unei întâlniri care a 
avut la Parlamentul Republicii Moldova cu ocazia Zilei 
Mondiale a Libertăţii Presei (3 mai 2013) 
 

  API a realizat advocacy pentru implementarea reală a Legii nr. 221 din 
17.09.2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice, prin sesizarea 
structurilor abilitate cu funcţii de control asupra respectării legislaţiei: Guvernul, 
Parlamentul, Procuratura Generală, Cancelaria de Stat, Inspecţia Financiară etc.  
Astfel, în ordinea de zi a şedinţei Guvernului, 
planificată iniţial pentru data de 9 ianuarie 2013 
şi reprogramată ulterior pentru 10 ianuarie 2013, 
a fost inclusă chestiunea „Cu privire la aprobarea 
proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 
121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice”, prin care 
Ministerul Economiei intenţiona să includă 
publicaţiile periodice finanţate din bani publici de 
către consiliile locale şi municipale în lista 
bunurilor nepasibile de privatizare. Pentru a nu 
admite acest lucru, API a transmis scrisori şi a 
purtat discuţii cu mai multe persoane din rândul factorilor de decizie (deputaţi în 
Parlament, miniştri, consilieri guvernamentali ş.a.). Urmare a acestor eforturi, 
Guvernul a decis să modifice anexa publicaţiilor periodice propuse pentru includerea 
în lista bunurilor nepasibile de privatizare. La 11 ianuarie 2013, API a transmis 
Guvernului propuneri concrete privind publicaţiile periodice publice care trebuie 
excluse din proiectul de lege al Ministerului Economiei, care au fost acceptate, însă 
procedura legislativă de amendare a legislaţiei a durat până în iulie 2013, când 
Parlamentul a aprobat modificările în legea-cadru care reglementează administrarea 
şi deetatizarea proprietăţii publice. 

 

 Pe parcursul anului 2013, API a consolidat parteneriatele constituite anterior, 
dezvoltând parteneriate noi cu ministerele Justiţiei, Educaţiei, Sănătăţii, 
Afacerilor Interne, Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor. Astfel, API a oferit expertiza solicitată de Ministerul 
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Justiţiei în unele chestiuni care vizează legislaţia mass-media; a oferit asistenţă 
ministerelor Educaţiei, Sănătăţii, Afacerilor Interne, 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în elaborarea unor 
regulamente speciale de comunicare în cazurile care 
vizează copiii în context negativ, iar cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a fost încheiat un 
Acord de parteneriat şi colaborare privind promovarea 
pe agenda mass-media a subiectelor jurnalistice despre 
dezvoltarea regional (7 octombrie 2013); 

 La 30 aprilie 2013, API a lansat versiunea nouă a paginii web 
www.moldovacurata.md, în baza paginii web a Iniţiativei Civice 
pentru un Parlament Curat (ICPC). Site-ul reprezintă o platformă 
mediatică on-line, axată pe tema integrităţii persoanelor cu 
funcţii publice şi pe monitorizarea activităţii Comisiei Naţionale 
de Integritate (CNI) prin metodele specifice muncii jurnalistice.  

 În mai 2013, API a lansat campania 
„Manipularea prosteşte. Nu 

permite nimănui să gândească în locul tău!”. 
Campania include monitorizarea instituţiilor mass-
media la tema prezentării manipulatorii a informaţiilor 
de interes public, dezbateri la tema manipulării 
informaţionale, difuzarea spoturilor promoţionale anti-manipulare, editarea paginii 
tematice ACTIV etc. 

 

 Suport instituţional Consiliului de Presă din Republica Moldova 

În calitate de fondator al Consiliului de Presă din Republica Moldova, API oferă 
suport instituţional continuu acestei structuri de autoreglementare jurnalistică 
şi accesează fonduri pentru asigurarea funcţionării şi dezvoltării Consiliului de 
Presă. 

La 26 aprilie 2013, API şi Consiliul de Presă au organizat la 
Chişinău o „masa rotundă” regională cu genericul „Provocările 
etice ale mass-media contemporane”, la care au participat 35 
de persoane, inclusiv experţii străini aflaţi în Moldova la 
invitaţia Consiliului de Presă (din Bulgaria, Bosnia şi 
Herţegovina, România, Estonia), membri ai Consiliului de Presă 
din Moldova, jurnalişti, experţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale din domeniu mass-media, reprezentanţi ai 
Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 
Audiovizualului „Compania Teleradio-Moldova”, profesori 
universitari. Experţii în domeniul mass-media din diferite ţări au 

convenit asupra necesităţii de a intensifica activităţile educaţionale în rândul 
consumatorilor de produse media; a acorda asistenţă profesioniştilor din structurile 
publice în elaborarea unor ghiduri practice pentru comunicarea cu mass-media în scopul 
asigurării libertăţii discursului media, dar şi a drepturilor persoanelor din categoriile 
defavorizate; a elabora seturi de recomandări pentru jurnalişti şi instituţiile mass-media 
privind preluarea informaţiilor din reţelele de socializare fără a aduce atingeri vieţii 
personale şi demnităţii persoanelor etc. 
 

http://www.moldovacurata.md/
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ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE TEMATICĂ A DIFERITOR CATEGORII DE ANGAJAŢI 
AI INSTITUŢIILOR MASS-MEDIA 

 Pe parcursul anului 2013, API a organizat şi desfăşurat 14 activităţi de 
instruire la care au participat 219 colaboratori ai redacţiilor ziarelor 
reprezentate în API şi de la alte instituţii mass-media şi ONG-uri, inclusiv:  

 Trainingul: „Libertatea de exprimare şi Accesul la informaţie: legislaţia 
naţională şi practica CEDO”1 training la tema accesului la informaţie (25 
ianuarie 2013, 15 participanţi)  

 Trainingul „Designul contemporan al presei” (22 februarie 2013, 15 
participanţi) 

 Două traininguri la temele new-media şi dezvoltarea paginilor web (1 martie 
2013: „Oportunităţile oferite de new-media”; 15 martie 2013; “Tehnologii 
informaţionale de dezvoltare a paginilor web”, în total – 36 de participanţi) 

 Atelierul la tema autoevaluării mass-media prin prisma dimensiunii de gen 
(17 mai 2013, 27 de participanţi) 

 Trei traininguri pentru reprezentanţi ai ONG-urilor la tema strategiilor de 
comunicare (17 mai 2013,  26 iunie 2013, 28 iunie 2013, în total – 49 de 
participanţi) 

 Patru traininguri regionale la tema respectării normelor deontologice 
jurnalistice (19 septembrie 2013, Bălţi: colaboratorii ziarelor „SP”, „Ecoul 
Nostru” şi „Unghiul”; La 18 octombrie 2013, Soroca: colaboratorii ziarelor 
„Observatorul de Nord”, „Cuvântul” şi „Glia Drochiană”; 22 noiembrie 2013, 
Cimişlia: colaboratorii ziarelor „Gazeta de Sud”, „Cuvântul Liber” şi „Ora 
Locală”; 6 decembrie 2013, Chişinău: colaboratorii ziarelor „Jurnal de 
Chişinău”, „Ziarul de Gardă”, „Expresul”, „Est Curier” şi „Natura”; în total 
– 48 de participanţi) 

 Două traininguri pentru jurnalişti la tema reformei justiţiei (15 noiembrie 
2013, 20 decembrie 2013, în total – 29 de participanţi) 

 

 Pe parcursul anului 2013, API a organizat şi desfăşurat 12 dezbateri/”mese 
rotunde” pentru jurnalişti, aleşi locali, funcţionari, lideri de opinie, la care au 
participat 253 de persoane, inclusiv:   

 Patru dezbateri publice/”mese rotunde” regionale la tema implicării 
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor (23 ianuarie 2013, Căuşeni; 25 
ianuarie 2013, Bălţi; 30 ianuarie 2013, Cahul; 29 martie 2013, Chişinău; în 
total – 87 de participanţi) 

 Şedinţa Grupului de lucru public-privat la tema stadiului actual al 
iniţiativelor legislative care vizează activitatea mass-media din Moldova (26 
martie 2013, 18 participanţi) 

 Dezbaterea “Studiu de analiză a necesităţilor pe termen scurt, mediu şi lung 
ale constituenţilor API” (19 aprilie 2013, 20 de participanţi) 

 Dezbatere cu ocazia lansării versiunii noi a pagini web 
www.moldovacurata.md (30 aprilie 2013, 24 de participanţi) 

 Dezbatere la tema activităţii Consiliului de Presă (17 octombrie 2013, 17 
studenţi ai facultăţilor de jurnalism) 

 Dezbaterea: „Accesul publicului la declaraţiile de avere şi proprietăţi în 

http://www.moldovacurata.md/
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reţeaua Internet: contradicţii legale şi modalităţi de soluţionare” (30 
octombrie 2013, 19 participanţi) 

 Dezbaterea: „Înăsprirea sancţiunilor pentru demnitarii şi funcţionarii ce nu-şi 
declară sau declară eronat veniturile, proprietăţile şi interesele personale” 
(27 noiembrie 2013, 23 de participanţi) 

 Dezbatere la tema implementării Legii privind deetatizarea publicaţiilor 
periodice publice (10 decembrie 2013, 28 de participanţi) 

 „Clubul de presă” la tema dezvoltării regionale (4 noiembrie 2013, Bălţi, 17 
participanţi) 

 API a organizat două vizite de studiu pentru jurnalişti şi bloggeri în 
regiunile unde se implementează proiecte de dezvoltare regională (25 
octombrie 2013, ADR Sud; 20 noiembrie 2013, ADR Centru; în total – 33 de 
participanţi). 

 API a organizat o vizită de studiu în Bosnia şi Herţegovina pentru 
membrii Consiliului de Presă (15 – 19 ianuarie 2013, 11 participanţi) 

 API a organizat o vizită de studiu în Moldova pentru experţi în etica 
jurnalistică din Bulgaria, Estonia, Bosnia şi Herţegovina şi România (23-27 
aprilie 2013, 11 participanţi) 

 API a organizat o conferinţă internaţională la tema provocărilor etice ale 
mass-mediei contemporane (26 aprilie 2013, 35 de participanţi) 

 2 reprezentanţi ai API au fost delegaţi la Congresul V al ziarelor din 
Ucraina (18 octombrie 2013 , Kiev)  
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SUPORT EDITORIAL ŞI TEHNIC, OFERIT INSTITUŢIILOR MASS-MEDIA 
REPREZENTATE ÎN API 

 API a editat şi a transmis pentru publicare: 

22 ediţii ale paginii ACTIV, inclusiv: 

 3 ediţii ale paginii ACTIV de promovare a implicării în viaţa comunităţii 
(ianuarie-aprilie 2013) 

 12 ediţii ale paginii ACTIV de promovare a reformei justiţiei 
(februarie – decembrie 2013) 

 O ediţie specială a paginii ACTIV dedicată Zilei Libertăţii 
Presei (mai 2013) 

 O pagină tematică „Obiectiv European”, dedicată Zilei 
Europei (mai 2013) 

 O ediţie a paginii ACTIV împotriva manipulării informaţionale 
prin        intermediul mass-media (iulie 2013) 

 4 ediţii ale paginii ACTIV împotriva discriminării (septembrie 
– decembrie 2013) 

4 ediţii ale suplimentului tematic „Obiectiv european” (8 pagini) pentru 
ziarele: „Cuvântul”, „Gazeta de Sud”, „Jurnal de Chişinău”, „Observatorul de 
Nord” (ianuarie – mai 2013) 

16 articole de actualitate „Reporter special”, inclusiv 13 articole la tema 
reformei în sistemul judiciar 

 API a editat şi a trimis la mass-media naţionale, în scop de promovare, 33 
ediţii ale „Revistei presei regionale”. 

 API a dezvoltat Centrul de asistenţă pentru membrii API, fiind acordată 
consultanţă/asistenţă în 109 cazuri timp de 11 luni (iulie 2012 – mai 2013), 
inclusiv: economistul-contabil - 41 de cazuri, media-designerul - 41 de 
cazuri, juristul-avocat – 27 de cazuri 

 În septembrie 2013, în premieră pentru mass-media din Moldova, a fost 
instituită funcţia de Ombudsman al ziarelor membre API (circa 100 
recomandări transmise ziarelor membre API în perioada septembrie-
decembrie 2013) 
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CONCURSURI PROFESIONALE 

 Pe parcursul anului 2013, API a organizat şi desfăşurat 3 concursuri, 
inclusiv un concurs pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale şi 
două concursuri profesionale pentru jurnalişti, inclusiv:  

 Concursul pentru primării „Cea mai bună acţiune de implicare a 
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor”  

Au fost depuse 20 de dosare; premianţi: premiul 
întâi (1000 USD) – primăria satului Băhrineşti 
din raionul Floreşti; premiul doi (700 USD) – 
primăria oraşului Cantemir: premiul trei (500 
USD) - primăria comunei Calfa, raionul Anenii 
Noi. 

 Concursul pentru instituţiile mass-media „Cea 
mai eficientă campanie media de monitorizare 
a utilizării banilor publici”  

Au fost depuse 4 dosare; premianţi: pemiul întâi (500 USD) nu a fost 
acordat; premiul doi (400 USD) – redacţia ziarului „Cuvântul” din Rezina; 
premiul trei (300 USD) - portalul www.colonita.eu. 

 

 „Premiile anuale interne ale API 2013”                                             
(festivitatea are loc în cadrul Adunării Generale a 
membrilor API, 19 aprilie 2013): 

„Cel mai bun reporter” (13 candidaţi, laureat – Olga Bulat, 
„Ziarul de Gardă”) 

„Cea mai bună investigaţie” (5 candidaţi, laureat – Iurie 
Sanduţa, „Ziarul de Gardă”) 

„Cea mai bună fotografie” (9 candidaţi, laureată – Nadia 
Roşcovanu, „Jurnal de Chişinău”) 

„Cea mai bună acţiune de impact social” (4 candidaţi, laureat – Redacţia 
ziarului „Cuvântul”) 

„Cea mai bună pagină web” (14 candidaţi, laureat – www.jc.md)      

„Ziarul cu cel mai bun design” (15 candidaţi, laureat – „Ziarul de Gardă”) 

 „Managerul anului” (3 candidaţi, laureat – Nicolae Sanduleac, „Unghiul”) 

 

 Concursul naţional „10 jurnalişti ai anului 2013” 

Printre cei zece jurnalişti care au luat „mărul de 
cristal”, sunt şi trei colegi din API. Este vorba de 
Marina Bzovaia („SP”, Bălţi), Lilia Zaharia 
(reporter special al API), Iurie Sănduţa („Ziarul 
de Gardă”), iar Inei Landa („Expresul”, Ungheni) 
i–a fost înmânat premiul „Speranţa anului”.  

 

http://www.colonita.eu/
http://www.jc.md/
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PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2013: 

 

a) proiecte începute în anul/anii precedent/precedenţi şi continuate în 2013:  

 
 

 

„Dezvoltarea new media şi a fotojurnalismului în presa 
independentă din R. Moldova” 
               

Perioada de implementare: februarie 2012 – martie 2013,  
Finanţator: National Endowment for Democracy (NED) / SUA,  

buget total: $39,274.00 

 

Scopul proiectului:  
Fortificarea poziţiei ziarelor independente pe piaţa media din R. Moldova 
prin crearea sau îmbunătăţirea produselor multimedia şi fotografice. 
 
Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 

- trainingul „Oportunităţile oferite de new-media”; 

- trainingul „Tehnologii informaţionale de dezvoltare a paginilor web”. 

 

„Promovarea bunelor practici de monitorizare a procesului 
decizional la nivel local” 

               

Perioada de implementare: martie 2012 – mai 2013,  
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova,  

buget total: $49,585.00 

 
Scopul proiectului:  
Promovarea transparenţei procesului decizional, prin încurajarea 
implicării cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare şi în 
monitorizarea gestionării fondurilor publice la nivel local. 
 

Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 

- 3 „mese rotunde” regionale tematice privind monitorizarea procesului 
decizional „Practici de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a 
deciziilor şi în monitorizarea utilizării banilor publici” (Căuşeni, Bălţi, 
Cahul);  

- o „masa rotundă” la nivel naţional „Implicarea cetăţenilor în procesul de 
luare a deciziilor şi în monitorizarea îndeplinirii deciziilor adoptate: 
realităţile anului 2012”; 

- desfăşurarea concursurilor: „Cea mai bună acţiune de implicare a 
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor” şi „Cea mai eficientă campanie 
media de monitorizare a utilizării banilor publici” şi premierea 
câştigătorilor. 
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„Continuarea proiectului „Dezvoltarea capacităţilor de studiu şi 
analiză ale API” 
               

Perioada de implementare: iunie 2012 - iunie 2013,  
Finanţator: FHI 360,  

buget total (2010-2013): MDL898,626.00 

Scopul proiectului: Sporirea capacităţilor de analiză şi documentare a 
problemelor presei locale prin crearea Departamentului de studii şi 
documentare în cadrul API. 
 
Activităţi în cadrul proiectului în anul 2013: 

- trainingul „Libertatea de exprimare şi Accesul la informaţie: legislaţia 
naţională şi practica CEDO”; 

- trainingul „Designul contemporan al presei”; 

- şedinţa Grupului de lucru public-privat pentru fortificarea presei „Stadiul 
actual al iniţiativelor legislative şi normative care vizează activitatea mass-
media din Republica Moldova”; 

- dezbaterea „Studiu de analiză a necesităţilor pe termen scurt, mediu şi lung 
ale constituenţilor API”; 

- asistenţă pentru şase ONG-uri privind elaborarea strategiilor de comunicare;  

- trainingul „Strategii de comunicare pentru ONG-uri: procedee şi tehnici 
moderne”; 

- trainingul „Comunicare eficientă: de la comunicat de presă la evenimente 
publice”; 

- asistenţă pentru membrii API în cadrul Centrului de asistenţă pentru presa 
independentă. 

 

Program de asistenţă în deetatizarea publicaţiilor periodice publice” 
               

Perioada de implementare: iunie 2012 – decembrie 2013,  
Finanţatori: Fundaţia Soros-Moldova,  

buget total: $20,000.00 

 
Scopul proiectului:  
Accelerarea procesului de implementare a Legii nr.221 din 17.09.2010 privind 
deetatizarea publicaţiilor periodice publice, prin ajustarea cadrului normativ 
naţional şi consultarea autorităţilor publice centrale şi locale şi a publicaţiilor 
de stat în procesul de deetatizare. 
 

Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 

- asistenţă specializată autorităţilor publice centrale (Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Economiei) în procesul de deetatizare a publicaţiilor periodice 
publice;  

- consultarea autorităţilor publice locale în procesul de deetatizare a 
publicaţiilor periodice publice;  

- organizarea şi desfăşurarea „mesei rotunde” la nivel naţional 
„Implementarea Legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice”;  

- editarea Ghidului „20 de întrebări şi răspunsuri despre deetatizarea 
publicaţiilor periodice publice” şi distribuţia ghidului către autorităţile publice 
locale/municipale. 
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„Suplimentul Obiectiv European” 
               

Perioada de implementare: august 2012 – mai 2013 
Finanţatori: Fundaţia Est Europeană, Fundaţia „Friedrich-Ebert-Stiftung”, 

buget total: $36,024.00 

Scopul proiectului:  
Informarea opiniei publice din Republica Moldova despre Uniunea 
Europeană, valorile şi bunele practici europene, procesul de integrare 
europeană, activităţile şi politicile desfăşurate de către autorităţile 
Republicii Moldova privind procesul de integrare europeană a ţării 
noastre, Parteneriatul Estic şi locul Republicii Moldova într-o Europă nouă. 
 

Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 

- editarea a patru ediţii ale suplimentului „Obiectiv European” şi 
distribuirea împreună cu ziarele „Jurnal de Chişinău”, „Gazeta de Sud”, 
„Cuvântul”, „Observatorul de Nord”; 

- editarea unei pagini tematice „Obiectiv European” cu ocazia Zilei Europei 
şi distribuirea împreună cu 17 ziare: „Unghiul”, „Gazeta de Sud”, 
„Observatorul de Nord”, „Cuvântul Liber”, „Ecoul Nostru”, „Est Curier”, 
„Glia Drochiană”, „Expresul”, „SP”, „Ora Locală”, „Ziarul de Gardă”, „Jurnal 
de Chişinău”, „Opinia Liberă”, „Panorama”, „Adevărul de Anenii Noi”, 
„Curierul de Hînceşti”, „Vesti Gagauzii”. 

  

„Responsabilitatea mass-media: practici de autoreglementare 
jurnalistică” 
               

Perioada de implementare: octombrie 2012 – aprilie 2013,  
Finanţatori: Fundaţia Soros-Moldova, 

 buget total: $28,000.00 

Scopul proiectului:  
stabilirea și dezvoltarea unui dialog regional între reprezentanţii 
comunităţii de experţi mass-media, în special a reprezentanţilor 
structurilor care monitorizează respectarea normelor de etică şi conduită 
profesională, din ţări cu un nivel diferit de dezvoltare a structurilor de 
autoreglementare jurnalistică. 

Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 

- vizita unui grup de membri ai Consiliului de Presă din Moldova şi experţi 
media în Bosnia şi Herţegovina pentru a studia experienţa activităţii 
Consiliului de Presă din această ţară, impactul deciziilor adoptate de 
structura de autoreglementare jurnalistică asupra comportamentului 
profesional al instituţiilor mass-media, interacţiunea cu publicul multietnic 
şi mijloace de informare în masă editate în diferite limbi;  

- vizita de studiu în Republica Moldova a unui grup de experţi media şi 
reprezentanţi ai structurilor de autoreglementare jurnalistică din Bosnia şi 
Herţegovina, Bulgaria, Estonia şi România cu scopul de a face cunoştinţă 
cu realităţile moldoveneşti în domeniul libertăţii presei, experienţa 
funcţionării structurii de autoreglementare jurnalistică din Moldova; 
- conferinţa regională "Provocările etice ale mass-media contemporane". 
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„Organizarea şi facilitarea autoevaluării prin prisma dimensiunii de 
gen a presei scrise şi electronice” 
               

Perioada de implementare: octombrie 2012 – decembrie 2013,  
Finanţator: Programul UN Women în Moldova,  

buget total: MDL1,137,430.00 

Scopul proiectului:  
Promovarea egalităţii de gen şi autoevaluarea presei scrise şi electronice. 
 
Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 
- desfăşurarea unui atelier de lucru la tema autoevaluării prin prisma 
dimensiunii de gen; 
- autoevaluarea lunară a conţinutului editorial din perspectiva dimensiunii de 
gen a 17 instituţii mass-media: „Unghiul”, „Expresul”, „Ecoul Nostru”, „Glia 
Drochiană”, „Jurnal de Chişinău”, „SP”, „Natura”, „Adevărul”, Agenţia de ştiri 
IPN, „Trud 7 Moldova”, www.gagauzinfo.md, www.hotnews.md, 
www.trm.md, www.stiripozitive.eu, www.unimedia.info, www.pentruea.md, 
www.colonita.eu;  
- elaborarea a trei rapoarte trimestriale şi a unui raport final privind 
autoevaluarea mass-media selectate prin prisma dimensiunii de gen;  
- editarea în format electronic a unei broşuri de bune practici de autoevaluare 
a presei din perspectiva dimensiunii de gen. 

 
„Informarea obiectivă privind reforma în sectorul judiciar din 

Republica Moldova” 
               

Perioada de implementare: decembrie 2012 – iunie 2014,  
Finanţator: USAID Rule of Law Institutional Strengthening Program, buget 

total: $70,634.00 

 
Scopul proiectului:  
Asigurarea înţelegerii de către locuitorii din mediul rural a reformei în 
sistemul judiciar din Moldova prin informarea obiectivă şi dezbaterea 
publică a implementării reformei. 
 

Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 

- editarea a 12 ediţii ale paginii tematice „Activ”, în limbile română şi rusă, 
care se distribuie în 18 ziare locale şi regionale cu un tiraj de aproximativ 
70 mii de exemplare, şi mediatizează etapele de implementare a reformei 
sistemului judiciar din Republica Moldova;  

- actualizarea rubricilor speciale “Reforma Justiţiei” pe site-ul API şi în 
reţeua de socializare Facebook;  

- trainingul „Reforma în sectorul justiţiei: prevederi, realizări, probleme” în 
limba română; 

- trainingul „Reforma în sectorul justiţiei: prevederi, realizări, probleme” în 
limba rusă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gagauzinfo.md/
http://www.hotnews.md/
http://www.trm.md/
http://www.stiripozitive.eu/
http://www.unimedia.info/
http://www.pentruea.md/
http://www.colonita.eu/
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b) proiecte realizate sau începute în anul 2013:  

 

 

„www.moldovacurata.md - platformă on-line la tema integrităţii 
persoanelor cu funcţii publice” 

               

Perioada de implementare: ianuarie 2013 - februarie 2014,  
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova,  

buget total: $36,909.00 

Scopul proiectului:  
Promovarea principiului integrităţii persoanelor cu funcţii publice şi 
monitorizarea funcţionării mecanismelor legale de control a declaraţiilor de 
venituri şi de interese personale prin intermediul platformei mediatice on-line 
www.moldovacurata.md  
 
Activităţi în cadrul proiectului în anul 2013: 
- Reorganizarea paginii web moldovacurata.md;     
- Desfăşurarea unei mini-campanii promoţionale înainte de lansarea noii 
versiuni a paginii moldovacurata.md  ;  
- „Masă rotundă” cu ocazia lansării versiunii noi a paginii web 
moldovacurata.md; 
- Dezbaterea: „Accesul publicului la declaraţiile de avere şi proprietăţi în 
reţeaua Internet: contradicţii legale şi modalităţi de soluţionare”; 
- Dezbaterea:„Înăsprirea sancţiunilor pentru demnitarii şi funcţionarii ce nu-şi 
declară sau declară eronat veniturile, proprietăţile şi interesele personale”; 
- Actualizarea continuă a paginii web moldovacurata.md; 
- Monitorizarea activităţii Comisiei Naţionale de Integritate (CNI); 
- Elucidarea cazurilor de nedeclarare a averilor şi intereselor personale de 
către persoane cu funcţii publice. 

 
 

„Suport instituţional pentru Consiliul de Presă din Moldova” 
 

Perioada de implementare: februarie 2013 – aprilie 2014,  

Finanţator: Fundaţia Est-Europeană,  

buget total: $21,257.00 

Scopul proiectului:  
Consolidarea jurnalismului de calitate şi a bunelor practici jurnalistice în 
Moldova, prin asigurarea funcţionalităţii şi promovarea Consiliului de Presă în 
calitate de mecanism de autoreglementare care mediază litigiile dintre 
instituţiile de presă şi consumatorii de informaţii, în spiritul dialogului şi al 
respectului reciproc între presă şi cititori. 
 
Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 
- organizarea şi desfăşurarea şedinţelor curente ale Consiliului de Presă şi a 
activităţilor de mediere a litigiilor dintre consumatorii de produse mediatice şi 
instituţiile mass-media; 
- organizarea şi desfăşurarea unei „mese rotunde” la tema responsabilităţii 
mass-media în faţa publicului; 
- organizarea şi desfăşurarea unei întâlniri cu studenţi facultăţilor de 
jurnalism din Chişinău; 
- participarea reprezentanţilor Consiliului de Presă din R. Moldova la 
Conferinţa Alianţei Europene a Consiliilor de Presă (Tel Aviv, Israel, 
septembrie 2013) şi la reuniunea Reţelei regionale a structurilor de 
autoreglementare jurnalistică (Odesa, Ucraina, septembrie 2013). 

http://www.moldovacurata.md/
http://www.moldovacurata.md/


 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2013 

 

P
ag

in
a 
1

6
 

 

„Campanie împotriva manipulării informaţionale prin intermediul 
mass-media” 

 

Perioada de implementare: aprilie – noiembrie 2013,  

Finanţator: Free Press Unlimited (Olanda),  

buget total: 10,000.00 Euro 

Scopul proiectului:  
Diminuarea efectelor manipulării informaţionale prin educarea cetăţenilor şi 
semnalarea publică a cazurilor de manipulare prin intermediul mass-media. 
 

Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 

- Lansarea campaniei împotriva manipulării informaţionale; 

- Elaborarea şi executarea produselor campaniei împotriva manipulării 
informaţionale; 

- Elaborarea metodologiei de monitorizare a instituţiilor mass-media la tema 
prezentării manipulatorii a informaţiilor de interes public; 

- Publicarea unei ediţii a pagini tematice anti-manipulare informaţională 
ACTIV şi înserarea acestei în 16 ziare naţionale şi locale: „Unghiul”, „Gazeta 
de Sud”, „Observatorul de Nord”, „Cuvântul Liber”, „Cuvântul”, „Ecoul 
Nostru”, „Est Curier”, „Glia Drochiană”, „Ziarul de Gardă”, „Expresul”, „SP”, 
„Jurnal de Chişinău”, „Căuşenii”, „Vesti Gagauzii”, „Opinia Liberă”, „Ziarul 
Naţional”. 

 

 „Fortificarea eticii jurnalistice şi promovarea unei campanii 
antidiscriminare în mass-media” 

 

Perioada de implementare: iunie 2013 - ianuarie 2014,  

Finanţator: Civil Rights Defenders (Suedia),  

buget total: 27,700.00 Euro 

 
Scopul proiectului:  
Consolidarea şi asigurarea implementării practice a cunoştinţelor în domeniul 
eticii jurnalistice pentru o informare publică echilibrată şi obiectivă, 
promovarea drepturilor omului, protecţia victimelor şi a copiilor, promovarea 
toleranţei şi nediscriminării grupurilor minoritare şi persoanelor în dificultate. 
 

Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 

- Organizarea şi desfăşurarea a patru trainiguri in-house „Etica jurnalistică: 
norme deontologice şi practici reale” (Bălţi, Soroca, Cimişlia, Chişinău); 

- Angajarea Ombudsmanului API, asigurarea activităţii Comisiei de Etică a API; 

- Monitorizarea publicaţiilor membre API privind respectarea eticii 
jurnalistice, elaborarea şi examinarea rapoartelor Ombudsmanului API; 

- Desfăşurarea unei mini-campanii împotriva discriminării prin publicarea 
lunară a paginii tematice Activ (4 ediţii) şi distribuţia ei împreună cu 16 ziare: 
„Unghiul”, „Gazeta de Sud”, „Observatorul de Nord”, „Cuvântul”, „Cuvântul 
Liber”, „Ecoul Nostru”, „Est Curier”, „Glia Drochiană”, „Expresul”, „SP”, „Ora 
Locală”, „Vesti Gagauzii”, „Jurnal de Chişinău”, „Ziarul de Gardă”, „Curierul de 
Hânceşti”, „Profsoiuznîie Vesti”; 

- reorganizarea şi modernizarea paginii web a API www.api.md  

 

 

http://www.api.md/
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„Integrarea eforturilor şi advocacy comun al ONG-urilor pentru 
asigurarea progreselor reale în domeniul mass-media” 

 

Perioada de implementare: iulie 2013 – iunie 2014,  

Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova,  

buget total: $21,513.00 

Scopul proiectului:  
Accelerarea proceselor de adoptare şi implementare a cadrului legislativ şi 
normativ necesar dezvoltării mass-media din R. Moldova prin intensificarea 
presiunilor legitime asupra deciziilor politice, exercitate în comun de experţi şi 
organizaţiile neguvernamentale din domeniu. 

 

Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 
- Desfăşurarea consultărilor periodice cu experţii şi liderii organizaţiilor 
neguvernamentale privind stadiul de implementare a legilor adoptate 
anterior care reglementează activitatea mass-media şi stadiul de examinare a 
proiectelor de iniţiative legislative în acest domeniu; 
- Documentarea şi elaborarea unui studiu privind realizarea reformelor 
necesare în domeniul mass-media în perioada 2009-2013. 

  

„Eforturi integrate pentru promovarea dezvoltării regionale în 
agenda mass-media” 

 

Perioada de implementare: septembrie 2013 – aprilie 2014,  

Finanţator: Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ),  

buget total: 336,601.00 MDL 

Scopul proiectului:  
Creşterea cunoştinţelor şi a abilităţilor jurnalistice de mediatizare 
profesionistă a activităţilor de dezvoltare regionale şi a capacităţilor 
responsabililor din cadrul structurilor de dezvoltare regională de a comunica 
mai eficient cu instituţiile mass-media. 
 
Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 
- semnarea acordului de parteneriat şi colaborare între API şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor privind implementarea proiectului; 
- Organizarea şi desfăşurarea unui „club de presă” la tema dezvoltării 
regionale în comun cu ADR Nord (Bălţi); 
- Organizarea şi desfăşurarea a două vizite de studiu pentru jurnalişti şi 
bloggeri în regiunile unde se implementează proiecte de dezvoltare regională 
(ADR Sud şi ADR Centru); 
- Realizarea articolelor-sindicat la tema dezvoltării regionale şi publicarea 
acestora în ziare şi în presa on-line. 

 
„Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi ale mass-media 

de abordare etică a problemelor ce ţin de drepturile copilului” 
 

Perioada de implementare: septembrie 2013 – decembrie 2014,  

Finanţator: UNICEF - Moldova,  

buget total: 449,715.00 MDL 

Scopul proiectului:  
Îmbunătăţirea abordării în mass-media a subiectelor sensibile legate de copii 
(copii-victime ale abuzului şi violenţei, copiii în conflict cu legea, copiii în 
situaţii vulnerabile etc.) şi asigurarea interacţiunii profesioniştilor din 
structurile publice cu jurnaliştii şi instituţiile mass-media astfel încât să 
acţioneze în interesul superior al copilului şi a familiei sale. 
 
Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 
- elaborarea regulamentelor şi a instrucţiuni interne speciale despre 
comunicarea eficientă cu mass-media a patru autorităţi publice centrale: 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne şi 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.  
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„Promovarea jurnalismului obiectiv şi creşterea nivelului de 
educaţie în domeniul mass-media a locuitorilor din regiunile 
Moldovei” 

 

Perioada de implementare: octombrie 2013 – septembrie 2014,  

Finanţator: NED (SUA),  

buget total: $53,126.00 

Scopul proiectului:  
Diminuarea impactului de manipulare informaţională prin semnalarea 
cazurilor de prezentare manipulatorie a informaţiei de către mass-media şi 
educarea capacităţii cetăţenilor de a analiza şi evalua produsele mass-media. 
 
Activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2013: 
- Selectarea şi instruirea operatorilor care vor monitoriza instituţiile mass-
media privind prezentarea informaţiilor de interes public. 
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TRANSFERURI CĂTRE MEMBRII API 2013 

 

• Suma totală transferată catre membrii API (inclusiv pentru prestarea serviciilor 
publicitare): 951,138.94 lei  

• În creştere faţă de anul 2012 (776,503.52 lei în 2012) cu 22,5% 

 Tabel comparativ al transferurilor către membrii API în ultimii trei ani (în lei):  

 

 

 

(Anexa 1: Total transferuri ziare 2013) 
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INTERMEDIEREA SERVICIILOR PUBLICITARE 2013 

 Suma transferată pentru prestarea serviciilor publicitare: 149,008.18 lei 

 Descreştere faţă de anul 2012 (164,026.04 lei) cu 9,16% 

 Tabel comparativ al transferurilor pentru prestarea serviciilor publicitare în 
ultimii trei ani (în lei):  

 

 

 

(Anexa 2: Total transferuri publicitate ziare 2013) 
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RAPORT FINANCIAR 2013 (în lei) 
 

Venituri totale 4458772 
Granturi / proiecte / contracte 4175246 

Prestare servicii publicitare 275046 

Servicii abonare ziare 8480 

  
Cheltuieli totale 4497031 
 inclusiv:   

Cheltuieli de program / proiecte 4120877 

Editare pagina „Activ” 503334 

Tipar / insertate / distribuţie “Obiectiv European” 140520 

Cheltuieli de autoevaluare prin prisma dimensiunii de gen 512062 

Servicii publicare articole 18603 

Servicii publicitare în proiecte 78616 

Premii din proiecte 32069 

Salarii şi taxe 1772100 

Servicii informaţionale 69870 

Servicii comunicaţii (telefon, Internet, poşta) 50590 

Servicii transport, combustibil 199520 

Chirie şi servicii comunale 168197 

Servicii bancare 18189 

Consumuri şi cheltuieli materiale  
(rechizite, servicii alimentare, ghiduri ş.a.) 313909 

Alte servicii (audit, deservire 1C, juridice, consultanţă, arenda 
sălii, hoteliere, diurna ş.a.) 243298 
    

Cheltuieli producere publicitate 263693 

Cheltuieli privind prestarea serviciilor publicitare 167023 

Salarii şi taxe 96670 

 
  

Cheltuieli generale şi administrative 112461 

Salarii şi taxe 8120 

Uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale 29354 

Consumuri şi cheltuieli materiale 17831 

Abonare la ziare 2125 

Servicii bancare 2149 

Impozite şi taxe 331 

Taxa BATI 4200 

Taxa de participare la Congresul V al ziarelor din Ucraina 2402 

Cheltuieli de deplasare la Congresul V al ziarelor din Ucraina 1778 

Indemnizatia de călătorie a membrilor API 6060 

Donatie hârtie de ziar (Gazeta de Sud) 16308 

Alte cheltuieli şi servicii 21803 

  

Profit conform bilanţului pentru anul 2013 31204 
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FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 2013 (în lei) 

 

Încasări  4458772 
Granturi / proiecte / contracte 4334954 

Prestare servicii publicitare 370208 

Servicii abonare ziare 5310 

Cotizaţii de membru 18590 

  Transferuri către ziare 951139 
Activităţi proiecte 802131 

Prestare servicii publicitare 149008 
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OBIECTIVE 2014 

 Continuarea activităţilor de instruire a diferitor categorii de colaboratori ai 
redacţiilor 

 Dezvoltarea Centrului de asistenţă pentru membrii API 

 Consolidarea mecanismelor de autoreglementare în API: Comisia de etică şi 
Ombudsmanul API 

 Advocacy pentru proiectele de legi care asigură dezvoltarea economică a presei 

 Dezvoltarea resurselor web ale API şi ale redacţiilor reprezentate în API 

 Crearea şi dezvoltarea unei platforme on-line la tema jurnalismului profesionist 

 Desfăşurarea campaniei împotriva manipulării informaţionale 

 Continuarea autoevaluării instituţiilor mass-media prin prisma dimensiunii de 
gen 

 Monitorizarea instituţiilor mass-media în campania electorală pentru alegerile 
parlamentare 2014 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţiile jurnalistice din ţară şi de peste 
hotare 

 Desfăşurarea unor activităţi de promovare şi extindere a API 

 Dezvoltarea Departamentului Publicitate al API 
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MULŢUMIRI: 

 

 Echipei API 

 Preşedintei API 

 Consiliului de Administrare al API 

 Partenerilor  

 Finanţatorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂ 

 

(Raport elaborat şi prezentat de Petru Macovei, director executiv API) 
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Anexa 2: Total transferuri publicitate ziare 2013 

 

 

 

 


