Asociaţia Presei Independente (API)

Foto: Întâlnirea moldo-poloneză a editorilor de presă scrisă locală, 5-6 septembrie 2014

Adunarea Generală a Membrilor API, 24 aprilie 2015

ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
Raport anual 2014

I. DIRECŢII DE ACTIVITATE ÎN 2014:
Continuarea activităţilor de advocacy pentru libertatea presei,
îmbunătăţirea cadrului legal şi a statutului economic al presei, drepturile
omului, alte domenii conexe
Instruirea tematică şi formarea profesională a diferitor categorii de angajaţi
ai instituţiilor mass-media și din alte domenii conexe
Oferirea suportului editorial şi tehnic constituenţilor şi instituţiilor massmedia reprezentate în API
Monitorizarea instituțiilor mass-media la următoarele teme: respectarea
drepturilor copilului, tendinţe de manipulare informaţională, reflectarea
campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 2014
Stimularea creşterii profesionale a jurnaliştilor
Promovarea reformelor democratice, inclusiv a integrării europene şi a
reformei sistemului judiciar
Promovarea jurnalismului etic şi a deontologiei profesionale, oferirea
suportului instituţional pentru Consiliul de Presă din Moldova; dezvoltarea
mecanismelor interne de autoreglementare jurnalistică
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Intermedierea prestării serviciilor publicitare de către ziarele independente
prin intermediul Departamentului Publicitate API
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II. INDICATORI CANTITATIVI ŞI CALITATIVI, ÎNREGISTRAŢI ÎN 2014
22 de 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
66 activităţi de instruire şi de formare profesională, la care au participat
1700 de colaboratori ai redacţiilor ziarelor reprezentate în API şi de la alte
instituţii mass-media, funcţionari şi reprezentanţi ai ONG-urilor
16 ediţii ale paginii ACTIV (teme: promovarea reformei sistemului judiciar,
împotriva discriminării, împotriva manipulării informaţionale) editate şi
transmise pentru publicare ziarelor membre şi partenere ale API
8 ediţii ale suplimentului tematic „Obiectiv european” editate şi transmise
pentru publicare la 16 ziare membre şi partenere API
6 articole promoţinale la tema eficienţei energetice
A activat Centrul de asistenţă pentru membrii API (35 de consultaţii oferite
de 4 experţi ai Centrului timp de 6 luni)
Ombudsmanul API a identificat 156 de abateri de la Codul deontologic al
jurnalistului în perioada aprilie – decembrie şi a transmis recomandări
pentru excluderea acestora
A continuat actualizarea portalului www.MoldovaCurata.md – platformă
online la tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice
A continuat campania împotriva manipulării informaţionale prin intermediul
mass-media

A fost lansată platforma profesiniştilor din domeniul mass-media
www.mediaforum.md
S-au dezvoltat parteneriatele cu alte organizaţii neguvernamentale din
domeniul mass-media (Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia
Presei Electronice)
Partneriatele constituite anterior au fost dezvoltate şi create alte
parteneriate noi (cu Asociaţia Ziarelor Locale din Polonia, Centrul pentru
Jurnalism Independent din România, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
etc.)
8 proiecte demarate în anul precedent au fost continuate/finalizate
6 proiecte noi au fost începute
2 concursuri profesionale pentru jurnalişti, inclusiv concursul “Premiile
anuale ale API 2014”
Asistenţă instituţională stucturii naţionale de autoreglementare jurnalistică
- Consiliul de Presă din Republica Moldova
Transferuri băneşti către membrii API în sumă totală de 1,160,979.30 lei, în
creştere cu 22% faţă de anul 2013
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API a promovat reformele democratice, inclusiv integrarea europeană şi
reforma sistemului judiciar prin publicaţii şi dezbateri tematice, în
realizarea cărora au fost implicaţi constituenţii API
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ADVOCACY PENTRU LIBERTATEA PRESEI, ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGAL
ŞI A STATUTULUI ECONOMIC AL MASS-MEDIA, DREPTURILE OMULUI, ALTE
DOMENII CONEXE
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22 de declaraţii/apeluri semnate/iniţiate de API în anul 2014:
 Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în
legătură cu excluderea unor posturi de televiziune din grilele de programe
retransmise de distribuitorii de servicii sau transferarea acestora în alte
pachete propuse consumatorilor şi solicită reglementarea activităţii
companiilor care retransmit semnalul TV în conformitate cu legislaţia
naţională şi bunele practice europene în domeniu (13 ianuarie 2014);
 Mai multe organizaţii neguvernamentale solicită Preşedintelui Republicii
Moldova să nu promulge Legea cu privire la Avocatul poporului şi să o
restituie Parlamentului pentru a fi modificată şi supusă din nou votului, cu
respectarea cerinţelor cu privire la transparenţa procesului decisional (24
ianuarie 2014);
 Cu ocazia Zilei Internaţionale a Alegerilor, Coaliţia Civică pentru Alegeri
Libere şi Corecte îndeamnă cetăţenii Republicii Moldova să manifeste spirit
civic şi responsabilitate în exercitarea drepturilor electorale (7 februarie
2014);
 Declaraţia privind respectarea instituţiilor democratice şi drepturilor
fundamentale ale omului în Ucraina. “Reafirmăm susţinerea integrală a
aspiraţiilor democratice europene a poporului Ucrainei. Admirăm curajul
poporului Ucrainei şi manifestarea exclusivă paşnică a acestuia în lupta
pentru suveranitatea ţării. Exprimăm condoleanţele profunde pentru
pierderea vieţilor omeneşti” (20 februarie 2014);
 Organizaţiile de media din Republica Moldova îşi exprimă profunda
îngrijorare în legătură cu aplicarea violenţei şi utilizarea armelor de foc de
către autorităţile ucrainene şi grupurile de susţinători ai acestora
(„tituşki”), care a dus la decesul unui jurnalist şi rănirea altor 38 în timp ce
relatau despre acţiunile de protest din Ucraina. Organizaţiile semnatare
condamnă vehement astfel de practici, care contravin tuturor normelor
internaţionale (21 februarie 2014);
 Organizaţiile neguvernamentale de media cer conducerii Parlamentului
Republicii Moldova să soluţioneze problema accesului presei în sala de
şedinţe a legislativului, onorându-şi astfel promisiunile făcute anterior.
Limitarea accesului jurnaliştilor la lucrările plenului Parlamentului
contravine principiului transparenţei procesului decizional şi constituie o
încălcare a dreptului la libertatea de exprimare (19 martie 2014);
 Declaraţia de condamnare a acţiunilor Federaţiei Ruse de intervenţie cu
forţă, soldate cu anexarea de facto a Republicii Autonome Crimeia (28
martie 2014);
 Organizaţiile neguvernamentale de media cer Ministerului Afacerilor Interne
şi Procuraturii Generale să investigheze şi să elucideze cazul de ameninţare
a lui Anatol Durbală, unul dintre moderatorii emisiunii „Ora de Ras” de la
postul Jurnal TV. Cazul de ameninţare în legătură cu activitatea
profesională a fost semnalat pe un site de socializare de către colegul său
de platou, editorialistul Constantin Cheianu (23 aprilie 2014);
 Memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova în perioada 3 mai
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2013 – 3 mai 2014;
Apel Public cu privire la urgentarea adoptării legislaţiei privind asigurarea
egalităţii dintre femei şi bărbaţi în procesul electoral şi politic (20 mai
2014);
Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în
legătură cu reţinerea reporterului Vadim Ungureanu şi cu percheziţiile
efectuate la sediul redacţiei portalului de ştiri deschide.md (20 iunie 2014);
Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în
legătură cu agresarea fizică a activistului civic şi a militantului pentru
drepturile omului Oleg Brega şi cer Ministerului Afacerilor Interne și
Procuraturii Generale să investigheze şi să elucideze cazurile de agresiune
asupra acestuia, iar rezultatele investigaţiei să fie făcute publice (23 iunie
2014);
Peste 50 de organizaţii ai societăţii civile din Republicii Moldova au semnat
o declaraţie privind constituirea Platformei „Pentru Europa” (30 iunie
2014);
Organizaţiile neguvernamentale de media cer Parlamentului să urgenteze
procesul de selectare şi numire în funcţie a membrilor Consiliului de
Observatori (CO) al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului
„Compania Teleradio-Moldova”, astfel încât să fie asigurată funcţionalitatea
acestui organ autonom de conducere (10 iulie 2014);
Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că actuala
legislatură a Parlamentului nu a reuşit să adopte măsuri concrete pentru
depăşirea problemelor sistemice cu care se confruntă acest domeniu (14
iulie 2014);
Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în
legătură cu iniţiativa legislativă prin care urmează a fi modificată Legea cu
privire la contracararea activităţii extremiste, iniţiativă în măsură să
îngrădească libertatea Internetului (16 iulie 2014);
Mai multe organizaţii ale societăţii civile solicită Parlamentului să respecte
termenul legal privind pregătirea şi dezbaterea în lectura a doua a
Proiectului legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova privind transparenţa proprietăţii mass-media şi
asigurarea accesului publicului la informaţia privind proprietarii instituţiilor
de media (10 septembrie 2014);
Instituţiile mass-media neafiliate politic membre ale Asociaţiei Presei
Independente (API) îşi declară angajamentul de a reflecta desfăşurarea
alegerilor parlamentare 2014 echidistant, în conformitate cu prevederile
statutare ale API şi cu normele deontologice jurnalistice (19 septembrie
2014);
API şi editorii publicaţiilor periodice îşi manifestă protestul faţă de decizia
Întreprinderea de Stat ”Poşta Moldovei” care obligă redacţiile ziarelor să
ambaleze separat tirajele pentru fiecare centru de poştă din ţară, instituind
de fapt un tarif suplimentar (26 septembrie 2014);
Mai multe ONG-uri au semnat un NECROLOG în care se spune, între altele,
următoarele: „După o lungă perioadă de suferinţă, caracterizată prin
tergiversare, inducere în eroare şi mult cinism din partea aleşilor poporului,
anunţăm cu tristeţe că mai multe proiecte de lege menite să consolideze

ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
Raport anual 2014

democraţia şi pluralismului politic, cât şi sănătatea cetăţenilor, au fost
sacrificate de deputaţii din toate fracţiunile Parlamentului Republicii
Moldova pentru interesul îngust al clasei politice (22 octombrie 2014)
 Organizaţiile neguvernamentale de media cer Adunării Populare a Găgăuziei
să respingă proiectul de lege de modificare şi completare a Legii UTA
Găgăuzia nr. 66 din 10 iulie 2007 cu privire la televiziune şi radio (28
octombrie 2014)
 Apel de solidaritate cu jurnalista de investigație Khadija Ismayilova,
arestată în Azerbaidjan (10 decembrie 2014).

API şi UN Women promovează egalitatea de gen în massmedia. La 24 februarie 2014, la Chişinău, 28 de instituţii massmedia au semnat Angajamentul de promovare a principiului
egalităţii de gen în materialele jurnalistice în cadrul mesei
rotunde „Rolul mass-media în reflectarea participării femeilor
în viaţa publică”.
Experții API, ai Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociației
Presei Electronice (APEL) au elaborat și publicat studiul
”Reformele în domeniul mass-media: între promisiuni și fapte”.
Cercetarea evaluează în ce măsură au fost onorate angajamentele
privind soluţionarea problemelor stringente ale domeniului mass-media,
incluse în programele de activitate ale Guvernului Republicii Moldova din
perioada 2009-2013, şi prezintă un set de recomandări şi propuneri
pentru accelerarea reformelor în domeniu. Studiul a fost prezentat la 7
mai 2014, în cadrul Zilelor Libertăţii Presei.
La inițiativa API, Platforma Naţională a Forumului Societăţii Civile a
Parteneriatului Estic a organizat și desfășurat acțiunea publică ”Pace pentru
Ucraina!” (8 septembrie 2014).
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Zeci de reprezentanţi ai 25 de organizaţii
obşteşti au manifestat pentru integritatea
teritorială a Ucrainei, protestând împotriva
agresiunii
Federaţiei
Ruse
şi
cerând
respectarea cu stricteţe a drepturilor omului
în regiunile de conflict şi în toată Ucraina. În
fața sediului Ambasadei Ucrainei în Republica
Moldova manifestanţii au aprins lumânări în
memoria victimelor conflictului, apoi au mers până la sediul Ambasadei Rusiei,
unde au cerut stoparea finanţării teroriştilor din Ucraina.
În septembrie – octombrie 2014, API a organizat și realizat mai multe acțiuni de
advocacy pentru anularea obligației impuse de Î.S.”Poșta Moldovei”
editorilor de presă scrisă să împacheteze separat tirajele publicațiilor
periodice. La finele lunii august 2014, ”Poşta Moldovei” a informat redacțiile că
sunt obligate să ambaleze separat tirajele pentru distribuție în fiecare centru de
poştă din ţară. În același timp, ”Poșta Moldovei” le-a propus editorilor să
împacheteze ziarele și revistele, contra unui tarif suplimentar de 0,15 lei pentru
fiecare exemplar. API a inițiat consultări cu directorii și redactorii-șefi ai mai
ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
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multor publicații privind coordonarea acțiunilor, au fost convocate câteva ședințe,
inclusiv o întâlnire cu conducerea Î.S. “Poşta Moldovei”. API a elaborat proiectul
unei declarații de protest a editorilor împotriva abuzurilor ”Poștei Moldovei”, care
a fost făcută publică la conferința de presă din
26 septembrie 2014 și a fost transmisă
autorităților statului (Parlamentul, Guvernul,
Ministerul
Tehnologiei
Informației
și
Comunicațiilor). De asemenea, situația a fost
semnalată personal Prim-ministrului Iurie Leancă.
Urmare a acestor acțiuni, Ministerul Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor a dispus anularea cerinței de împachetare separată a
tirajelor pentru fiecare centru de poștă.

perioadă de persoane aflate în serviciul unor formaţiuni politice sau grupuri de interese,
cu scopul de a discredita API şi alte asociaţii
neguvernamentale de media prin insinuarea că rapoartele
de monitorizare ar fi realizate la comandă pentru a
îndreptăţi comportamentul editorial al instituţiilor massmedia controlate politic.
În legătură cu aceste afirmaţii neadevărate, precizăm
următoarele. În cadrul campaniei împotriva manipulării
informaţionale, API monitorizează 12 instituţii mass-media
(posturi TV şi portaluri online) pentru a identifica și a
prezenta cazurile de manipulare în reflectarea subiectelor
de interes public major. În cele două rapoarte, publicate
până acum, au fost prezentate exemple când informaţiile
transmise publicului au fost filtrate sau distorsionate, iar
datele concrete din rapoarte confirmă că astfel de tehnici
sunt utilizate, din păcate, de mai multe posturi de
televiziune, cu proprietari diferiţi.
Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru
alegerile parlamentare 2014 este realizată în comun de trei
asociaţii neguvernamentale din domeniul mass-media: API,
Centrul pentru Jurnalism Independente (CJI) şi Asociaţia Presei Electronice (APEL), în
baza unei metodologii şi a unor indicatori cantitativi şi calitativi, măsuraţi la 35 de
instituţii mass-media (TV, radio, ziare, portaluri online). În Raportul de monitorizare nr.
1 (pentru perioada 1-17 octombrie 2014) nu se afirmă că posturile de televiziune Prime,
Publika TV, Canal 2 şi Canal 3 ar reflecta campania electorală echidistant şi echilibrat,
aşa cum au insinuat cu rea-credinţă cei care au scos din context date şi le-au atribuit
autorilor raportului concluzii inventate cu scopul de a-şi justifica acuzaţiile şi a manipula
opinia publică.
API reconfirmă neafilierea sa politică şi caracterul nepărtinitor şi onest al tuturor
activităţilor sale, inclusiv a rapoartelor de monitorizare care nu urmăresc alte scopuri
decât sporirea calităţii jurnalismului moldovenesc în conformitate cu standardele
europene şi în interesul publicului.
Declaraţie adoptată de Consiliul de Administrare a API”

Pagina

7

La 4 noiembrie 2014, API a lansat o declație prin care a respins acuzațiile
lansate de unele persoane după publicarea rapoartelor de monitorizare a
comportamentului editorial al instituțiilor mass-media.
Din declarație: ”API respinge cu fermitate acuzaţiile nefondate lansate în ultima
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ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE TEMATICĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ A
JURNALIŞTILOR ŞI A ANGAJAŢILOR DIN DOMENIILE CONEXE
Pe parcursul anului 2014, API a organizat şi desfăşurat 66 activităţi de
instruire şi de formare profesională, la care au participat 1700 de
colaboratori ai redacţiilor ziarelor reprezentate în API şi de la alte instituţii
mass-media, funcţionari şi reprezentanţi ai ONG-urilor, inclusiv:
 Masa rotunda „Rolul mass-media în reflectarea participării femeilor în viaţa
publică” (24 februarie 2014, 40 de participanți)
 O ședință a ”Clubului de presă” la tema dezvoltării regionale (11 martie
2014, or. Cimișlia, 12 participanți)
 Atelierul ”Posibilităţi de sporire a mediatizării procesului de dezvoltare
regională” pentru comunicatorii agenţiilor de dezvoltare regională şi ai
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (28 martie 2014, 10
participanți)
 O vizită de studiu pentru jurnaliști la Agenția de Dezvoltare Regională Nord,
pentru monitorizarea implementării proiectelor de dezvoltare regională (2
aprilie 2014, 15 participanți)
 Conferința de lansare a studiului „Reformele în domeniul mass-media în
perioada 2009-2013: între promisiuni şi fapte” (7 mai 2014, 34 de
participanți)
 Două dezbateri publice la tema manipulării informaționale prin intermediul
mass-media (Ungheni, 23 mai 2014; Soroca, 16 decembrie 2014; în total – 60
de participanți)
 Masa rotundă „Implicarea societăţii civile în promovarea integrităţii în
serviciul public” (27 mai 2014, 26 participanţi)
 Patru traininguri de profesionalizare a jurnaliștilor în domeniul drepturilor
omului și a calității lor de apărători eficienți ai drepturilor omului, cu tema:
„Drepturile omului în mass-media: între senzațional și utilitate” (mun.
Chișinău – 30 mai 2014, or. Soroca – 20 iunie 2014, mun. Bălți – 7 noiembrie
2014, or. Hâncești – 28 noiembrie 2014, în total – 60 de participanți)
 Training pentru jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului la tema
investigațiilor jurnalistice (14-15 iunie 2014, Malovata, 20 de participanți)
 Training cu angajații Consiliului Coordonator al Audiovizualului la tema
monitorizării mass-media în respectarea drepturilor copilului (17 iunie 2014,
18 participanți)
 Training pentru contabilii și directorii ziarelor membre API „Standarde noi de
contabilitate: particularităţi şi metode de tranziţie” (27 iunie 2014, 22 de
participanți)

Pagina

8

 Întâlnirea moldo-poloneză a editorilor presei scrise locale, organizată de API
în parteneriat cu Asociaţia Ziarelor Locale din Polonia (5-6 septembrie 2014,
Vadul lui Vodă, 20 de participanţi)
 30 de dezbateri de educație civică și electorală în liceele din republică, cu
participarea jurnaliștilor din mass-media locale și a elevilor din clasa a XIIea de liceu care urmează să participle pentru prima dată la alegeri
(septembrie-noiembrie 2014, 867 de participanți)
 7 dezbateri la tema avantajelor procesului de integrare europeană,
desfășurate de API în parteneriat cu ziarele membre în localitățile rurale
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din raioanele Rezina, Șoldănești, Ialoveni, Orhei, Telenești, Căușeni,
Ungheni (septembrie – decembrie 2014, în total – 220 de participanți)
 Vizită de studiu în Estonia pentru un grup de jurnalişti de investigaţie de pe
cele două maluri ale Nistrului (6-11 octombrie 2014, 11 participanți)
 7 traininguri pentru funcționarii de nivel local și central la tema
reglementărilor de protecție a drepturilor copiilor în comunicarea cu
instituțiile mass-media (octombrie – decembrie 2014, 244 de participanți)
 Două mese rotunde de prezentare a rezultatelor monitorizării buletinelor de
ştiri privind respectarea drepturilor copilului (10 septembrie 2014, 19
decembrie 2014, în total – 48 de participanți)
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2 reprezentanţi ai ziarelor membre API au fost delegaţi într-o vizită de
studiu în Polonia (Tatiana Mitrofan, “Observatorul de Nord” Soroca, Natalia
Junghietu, “Expresul” Ungheni) pentru studierea experienţei de reflectare în
presă a alegerilor locale din Polonia.
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SUPORT EDITORIAL ŞI TEHNIC, OFERIT INSTITUŢIILOR MASS-MEDIA
REPREZENTATE ÎN API
API a editat şi a transmis pentru publicare:
16 ediţii ale paginii ACTIV, inclusiv:
 6 ediţii ale paginii ACTIV împotriva discriminării
 5 ediţii ale paginii ACTIV de promovare a reformei
justiţiei
 5 ediţii ale paginii ACTIV împotriva
manipulării
informaţionale
prin
intermediul mass-media
8 ediţii ale suplimentului tematic „Obiectiv
european” (8 pagini A3, color, 16 ziare)
6 articole la tema eficienţei energetice (480 cm.p., 16 ziare)
API a dezvoltat Centrul de asistenţă pentru membrii API, în
perioada
iulie-decembrie
2014
fiind
acordată
consultanţă/asistenţă în 35 de cazuri, inclusiv: economistulcontabil - 12 cazuri, media-designerul - 8 cazuri, juristul-avocat – 7
cazuri, IT specialistul – 8 cazuri
A continuat activitatea Ombudsmanului API (156 de abateri de la Codul
deontologic al jurnalistului înregistrare în perioada aprilie – decembrie
2014)
Pe parcursul anului 2014, API a continuat campania
„Manipularea prosteşte. Nu permite nimănui să
gândească în locul tău!”. În desfăşurarea campaniei au
fost implicate redacţiile ziarelor independente membre
API care au publicat pagini tematice împotriva
manipulării informaţionale, au organizat dezbateri
publice la tema manipulării informaţionale etc.
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În cadrul campaniei „EUROPA PENTRU TINE”, desfăşurată de
Programul “Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în
Moldova”, implementat de FHI 360, API şi constituenţii săi au
diseminat produse editoriale la tema avantajelor integrării
europene a Republicii Moldova (suplimente şi articole în presa
scrisă şi presa online), au organizat şi desfăşurat dezbateri în localităţile din mediul
rural.
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MONITORIZAREA INSTITUȚIILOR MASS-MEDIA
Pe parcursul anului 2014, API a monitorizat comportamentul editorial al
instituțiilor mass-media la diferite teme:

În perioada 14 mai - 15 august 2014, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului (CCA) a monitorizat
buletinele de știri de la 6 posturi de televiziune sub
aspectul respectării drepturilor copiilor, în baza unei
metodologii elaborate de API.

În cadrul campaniei împotriva
manipulării informaţionale “Manipularea ne
prosteşte. Nu permite nimănui să gândească în locul tău!”, API
a elaborat şi a prezentat public trei rapoarte de monitorizare
privind tendinţele de manipulare informaţională în
mediatizarea subiectelor de interes public (perioada de
monitorizare: 1 februarie – 31 octombrie 2014, au fost
monitorizate 12 instituţii mass-media, inclusiv ziare, posturi
TV, portaluri online).

În martie 2014, API a elaborat raportul “Mediatizarea procesului de
dezvoltare regională” care a evaluat interesul mass-media pentru subiectele ce ţin
de procesul de dezvoltare regională (au fost analizate produsele informaţionale a
21 instituţii mass-media). Raportul şi un set de recomandări au fost transmise
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova.

În parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) din România,
API a elaborat un raport de monitorizare a cheltuielilor publice de asigurare a
publicităţii (vizibilităţii) programelor de asistenţă europeană. Rezultatele au fost
prezentate la o conferinţă care a avut loc la Bucureşti (19-20 iunie 2014), cu
participarea reprezentanţilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a Cancelariei de
Stat a Republicii Moldova.

Pagina

11


În
campania
electorală
pentru
alegerile
parlamentare 2014, API în parteneriat cu Centrul pentru
Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Presei
Electronice (APEL) au monitorizat 35 de instituţii media
(8 ziare, 10 portaluri online, 12 posturi TV şi 5 posturi
de radio) privind mediatizarea concurenţilor electorali
(perioada de monitorizare: 1 octombrie – 30 noiembrie
2014).

ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
Raport anual 2014

STIMULAREA CREŞTERII PROFESIONALE A JURNALIŞTILOR
Pe parcursul anului 2014, API a organizat şi desfăşurat 2 concursuri,
profesionale pentru jurnalişti, inclusiv:

 Concursul naţional de materiale jurnalistice la
tema promovării drepturilor omului în mass-media
Au fost depuse 20 de dosare, cu un total de 45 de
articole/reportaje, publicate în perioada mai –
octombrie 2014; premianţi: presa scrisă - premiul întâi
– Anastasia Nani (Centrul de Investigaţii Jurnalistice);
premiul doi – Marina Bzovaia (ziarul „SP”): premiul
trei – Pavel Păduraru (ziarul „Timpul”) şi Olga Ceaglei
(Centrul de Investigaţii Jurnalistice); radio/TV premiul întâi – Xenia Ianieva (MIRTV Moldova);
premiul doi – Olga Stăvilă (Radio Moldova): premiul trei –
Vida Nedova (MIRTV Moldova) şi Tamara Grejdeanu (Radio Europa Liberă).


Premiile anuale interne ale API 2014
(festivitatea are loc la 20 martie 2015):
„Cei mai buni reporteri”:
- Nadejda Roşcocanu (ziarul „Jurnal de
Chişinău”)
- Natalia Petrusevici (ziarul „SP”, Bălţi)
„Cea mai bună investigaţie jurnalistică”:
– Victor Moşneag („Ziarul de Gardă”)
„Cea mai bună fotografie”:
– Vadim Şterbate (ziarul „Observatorul de Nord”,
Soroca)
„Cea mai bună acţiune de impact social”:
– Redacţia ziarului „Cuvântul”, Rezina
„Cea mai bună pagină web”:
– www.zdg.md
„Ziarul cu cel mai bun design”:
– ziarul„SP”, Bălţi
„Managerul anului”:
– Nicolae Sanduleac, ziarul „Unghiul”, Ungheni
„Speranţa anului”:
– Veronica Gorea, ziarul „Expresul”, Ungheni
„Premiul de încurajare al Consiliului de Administrare”:
– Redacţia ziarului „Ora Locală”, Ialoveni

Printre cei zece jurnalişti care au luat „mărul de
cristal”, este şi un coleg din API. Este vorba de
Constantin Grigoriţă, membru API persoană fizică
care a fost desemnat cel mai bun fotoreporter.
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Concursul naţional „10 jurnalişti ai anului 2014”

ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
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PROMOVAREA JURNALISMULUI ETIC ŞI A DEONTOLOGIEI PROFESIONALE.
SUPORT INSTITUŢIONAL CONSILIULUI DE PRESĂ DIN 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. În anul 2014, au avut loc 6 şedinţe ale Consiliului de
Presă, s-a desfăşurat concursul public de selectare a noii componenţe a
Consiliului de Presă.



La sfârşitul anului 2014, API în calitate de organizaţie
care asigură Secretariatul Consiliului de Presă, a lansat
platforma online a profesniştilor din domeniul mass-media
www.mediaforum.md ca un instrument specific de autoreglementare şi de profesionalizare a jurnaliştilor.
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ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
Raport anual 2014

TRANSFERURI CĂTRE MEMBRII API 2014
•

Suma totală transferată catre membrii API în anul 2014 (inclusiv pentru prestarea
serviciilor publicitare) a constituit: 1,160,979.30 lei

•

În creştere cu 22% faţă de anul 2013 (951,138.94 lei în 2013)
Tabel comparativ al transferurilor către membrii API în ultimii cinci ani (în lei):
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(Anexa 1: Total transferuri ziare 2014)
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INTERMEDIEREA SERVICIILOR PUBLICITARE 2014
Suma transferată pentru prestarea serviciilor publicitare în anul 2014 a
constituit 156,781.54 lei
În creştere cu 5% faţă de anul 2013 (149,008.18 lei)
Tabel comparativ al transferurilor pentru prestarea serviciilor publicitare în
ultimii trei ani (în lei):
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(Anexa 2: Total transferuri publicitate ziare 2014)
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RAPORT FINANCIAR 2014 (în lei)
Venituri totale
Granturi / proiecte / contracte
Prestare servicii publicitare
Servicii abonare ziare
Cotizaţii de membru
Alte venituri

Cheltuieli totale
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inclusiv:
Cheltuieli de program / proiecte
Editare pagina „Activ”
Tipar / insertate / distribuţie “Obiectiv European”
Cheltuieli de autoevaluare prin prisma dimensiunii de gen
Servicii publicare articole
Servicii publicitare în proiecte
Premii din proiecte
Salarii şi taxe
Servicii informaţionale
Servicii comunicaţii (telefon, Internet, poşta)
Servicii transport, combustibil
Chirie şi servicii comunale
Servicii bancare
Consumuri şi cheltuieli materiale
(rechizite, servicii alimentare, ghiduri ş.a.)
Alte servicii (audit, deservire 1C, juridice, consultanţă, arenda
sălii, hoteliere, diurna ş.a.)

6909816
6390949
383443
8480
17360
109584

6632349
6268001
503334
140520
512062
18603
78616
32069
1772100
69870
50590
199520
168197
18189
313909
243298

Cheltuieli producere publicitate
Cheltuieli privind prestarea serviciilor publicitare
Salarii şi taxe

263693
167023
96670

Cheltuieli generale şi administrative
Salarii şi taxe
Uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale
Consumuri şi cheltuieli materiale
Abonare la ziare
Servicii bancare
Impozite şi taxe
Taxa BATI
Taxa de participare la Congresul V al ziarelor din Ucraina
Cheltuieli de deplasare la Congresul V al ziarelor din Ucraina
Indemnizatia de călătorie a membrilor API
Donatie hârtie de ziar (Gazeta de Sud)
Alte cheltuieli şi servicii

112461

ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
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8120
29354
17831
2125
2149
331
4200
2402
1778
6060
16308
21803

OBIECTIVE 2015
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
Dezvoltarea platformei online a profesioniştilor din domeniul mass-media
www.mediaforum.md
Organizarea şi desfăşurarea primului Forum mass-media din Republica Moldova
Continuarea autoevaluării instituţiilor mass-media prin prisma dimensiunii de
gen
Monitorizarea instituţiilor mass-media în campania electorală pentru alegerile
locale 2015
Monitorizarea candidaţilor la funcţiile de primar şi consilier local prin
intermediul platformei online www.moldovacurata.md
Editarea suplimentului „Obiectiv European” şi informarea cetăţenilor despre
avantajele integrării europene
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Dezvoltarea parteneriatelor cu Asociaţia Presei Locale din România şi Centrul
pentru Jurnalism Independent din România
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MULŢUMIRI:
Echipei API
Preşedintei API
Consiliului de Administrare al API
Partenerilor
Finanţatorilor

PENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂ
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(Raport elaborat şi prezentat de Petru Macovei, director executiv API)
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Anexa 1: Total transferuri ziare 2014
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Anexa 2: Total transferuri publicitate ziare 2014
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