
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: acţiune de protest în Parlamentul Republicii Moldova, 3 martie 2016 
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I. DIRECŢII DE ACTIVITATE ÎN 2016 

 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 (Cere socoteală 
pentru banii publici!, StopFals!, MoldovaCurată) 

 Promovarea implicării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a 
monitorizării respectării legislaţiei în domeniul accesului la informaţie 

 Stimularea creşterii profesionale a jurnaliştilor 

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

 Promovarea integrării europene  

 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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ADVOCACY PENTRU DEMOCRAŢIE, STAT DE DREPT, LIBERTATEA PRESEI, 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGAL ŞI A STATUTULUI ECONOMIC AL MASS-

MEDIA, ÎN ALTE DOMENII CONEXE 

 În anul 2016, API a semnat/iniţiat 46 declaraţii/apeluri/atitudini: 

 Solicităm Parlamentului să se expună prin vot asupra Programului şi listei 
Guvernului Sturza (5 ianuarie 2016) 

 Declarație de susținere a inițiativei Președintelui Republicii Moldova (11 ianuarie 
2016, impunerea criteriilor de integritate candidatului la funcția de Prim-ministru) 

 Legea garantează dreptul jurnalistului de a obține și a difuza informații (13 
ianuarie 2016, îngrădirea dreptului la informație a jurnaliștilor prezenți la sediul 
Partidului Democrat din Moldova) 

 Apel privind semnarea Declarației de integritate de către viitoarea componență a 
Guvernului (18 ianuarie 2016) 

 Candidatul desemnat la funcția de Prim-ministru se eschivează de la semnarea 
Declaraţiei de integritate propusă de societatea civilă (20 ianuarie 2016) 

 Împiedicarea intenționată a activității jurnaliștilor este sancționată de Codul penal 
(21 ianuarie 2016, atacurile la adresa jurnaliștilor din partea unor participanți la 
protestele din centrul capitalei) 

 ONG-urile de media cer CCA să investigheze cauzele reale ale sistării emisiei unor 
posturi tv de către Compania Moldtelecom (21 ianuarie 2016) 

 Condamnăm modul nedemocratic în care a fost învestit Guvernul FILIP (22 ianuarie 
2016; distorsionarea procesului democratic în Republica Moldova prin modul de 
formare, votare și învestire a Guvernului) 

 Organizațiile de media sunt îngrijorate de înrăutățirea condițiilor de activitate a 
jurnaliștilor (27 ianuarie 2016; intimidarea jurnaliștilor, agresarea și împiedicarea 
directă a activității reprezentanților presei) 

 Organizațiile societății civile sunt îngrijorate de modul de numire și promovare al 
unor judecători (8 februarie 2016) 

 Proiectul Legii poștei contravine Directivei europene în domeniul serviciilor 
poștale și promovează interese corporative (14 februarie 2016) 

 Organizaţiile de media îi cer lui Mihai Ghimpu să prezinte scuze publice şi să 
renunţe la atacurile împotriva jurnaliştilor (14 februarie 2016, declaraţii privind 
necesitatea închiderii postului Jurnal TV) 

 Declarație a ONG-urilor de media privind agresarea jurnaliștilor la protestul de la 
Judecătoria sectorului Râșcani (17 februarie 2016) 

 Заявление организаций гражданского общества в связи с ситуацией вокруг 
Общественной компании «GagauzRadioTelevizionu» (ОК ГРТ), а также в связи с 
проектом закона о телерадиовещании Гагаузии (1 martie 2016) 

 Societatea civilă solicită președintelui Republicii Moldova să nu promulge legea de 
modificare a Codului Audiovizualului (4 martie 2016, lipsă de transparență și 
încălcarea procedurilor legislative în cazul amendării Codul audiovizualului la 26 
februarie 2016, mimarea reformele şi protejarea intereselor private ale unor 
proprietari de media) 

 ONG-urile solicită Bașcanului Găgăuziei să nu semneze legea locală a 
audiovizualului (10 martie 2016) 

 Apel public către prim-ministrul Republicii Moldova dl Pavel Filip (16 martie 2016, 
publicarea rezultatelor recensământului populaţiei) 

 Declarație a ONG-urilor în legătură cu atacurile la persoană la care este supus 
directorul Asociaţiei „Piligrim-Demo” din UTA Gagauz Yeri (16 martie 2016) 
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 Apel public: Solicitarea judecării cauzei ex-premierului Vlad Filat în ședințe 

publice (24 martie 2016) 

 Condamnăm declarațiile şi acţiunile Primarului de Bălți în raport cu jurnaliştii 
Publika TV (29 martie 2016) 

 Apel public cu privire la proiectul de lege propus de MAI și adoptat de Guvern care 
extinde și înăsprește controlul organelor de drept asupra spațiului informațional (8 
aprilie 2016) 

 Sistarea voluntarista a transmisiunilor TV7 este o încălcare gravă a dreptului 
cetățenilor de a fi informați (8 aprilie 2016) 

 Declaraţia societăţii civile privind campania de discreditare a reprezentanţilor 
corpului diplomatic din Republica Moldova (19 aprilie) 

 Memoriu privind libertatea presei în Republica Moldova (3 mai 2015 - 3 mai 
2016) 

 Declarație a ONG-urilor de media în legătură cu altercațiile dintre un grup de 
protestatari și jurnalistul Today.md (6 mai 2016) 

 Organizațiile de media condamnă acțiunile abuzive ale Inspectoratului de Poliție 
din raionul Taraclia față de jurnaliștii de investigație (3 iunie 2016) 

 Declarația organizațiilor de media în legătură cu limitarea accesului la informație 
de către Consiliul Superior al Magistraturii (10 iunie 2016) 

 Declarația ONG-urilor de media în legătură cu incidentul de la Judecătoria Drochia 
în care a fost implicat jurnalistul și activistul civic Oleg Brega (11 iunie 2016) 

 Declarația ONG-urilor de media privind incidentul de la Cimișlia, cu implicarea 
jurnalistului Vadim Ungureanu (13 iunie 2016) 

 Apel public: Societatea civilă solicită Parlamentului amânarea adoptării proiectului 
de Lege a integrităţii, proiectul nr. 267 (30 iunie 2016) 

 ONG de media cer SIS, PG și MAI să se autosesizeze pe marginea declarațiilor 
jurnalistei Natalia Morari (12 iulie 2016) 

 Condamnăm abuzurile MAI față de o reporteră a Centrului de Investigații 
Jurnalistice (13 iulie 2016, abuz al Direcției Combaterea Corupției a Serviciului 
Protecție Internă și Anticorupție al MAI, în legătură cu reportera Centrului de 
Investigații Jurnalistice, Mariana Colun)  

 Moldova nu are șanse de dezvoltare democratică cu funcționari care își folosesc 
poziția de serviciu în interes personal și de familie (15 iulie 2016, protest 
împotriva intimidării de către viceministrul Apărării, Alexandru Cimbriciuc, a 
jurnalistului Vadim Șterbate, reporter al ziarului ”Observatorul de Nord” din 
orașul Soroca) 

 Declarație de poziție a Inițiativei Civice pentru Integritatea în Serviciul Public pe 
marginea deciziei Comisiei Naționale de Integritate de a clasa cauza Marianei Pitic 
(15 iulie 2016) 

 Apel către deputații în Parlamentul Republicii Moldova (29 iulie 2016,  proiectele 
de lege pentru modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii 
Moldova, promovate de Partidul Democrat) 

 Apel privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei 
financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova (11 august 2016) 

 ONG-urile de media cer statului să asigure securitatea jurnaliștilor de investigaţie 
(17 august 2016) 

 Apel public cu privire la desemnarea în mod transparent a persoanelor competente 
și integre în Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate (23 
august 2016) 

 Apel către autorităţile publice pentru asigurarea accesului la informaţia de interes 
public (28 septembrie 2016) 
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 Condamnăm decizia Guvernului de a numi în funcția de director al „MIR” o 

persoană comodă actualei guvernări (14 octombrie 2016). 

 Jurnaliștii de investigație sesizează riscurile fraudării alegerilor (21 octombrie 
2016; îngrijorare în legătură cu restricționarea accesului la informații de maxim 
interes public în perioada alegerilor prezidențiale 2016, fapt ce poate genera 
condiții de fraudare a alegerilor) 

 ONG-urile de media și redacțiile protestează împotriva restricțiilor abuzive de 
acces la ședințele de judecată (25 octombrie 2016; înrăutățirea condițiilor de 
acces la informația de interes public și impunerea unor restricții abuzive, 
contrare practicilor europene în domeniul accesului la informație și a accesului 
presei în instanțele de judecată)  

 APEL // 26 de organizații neguvernamentale cer modificarea urgentă a Constituției 
cu privire la numirea Procurorului General (4 noiembrie 2016) 

 Apel public privind necesitatea urgentării procedurii de publicare în Monitorul 
Oficial a Regulamentului cu privire la mecanismul de desemnare procentuală - 
instrumentul de aplicare a „Legii 2%” (30 noiembrie 2016) 

 Dezaprobăm modul în care a fost învestit Procurorul General (9 decembrie 2016; 
dezaprobarea modului în care a fost învestit candidatul la funcția de Procuror 
General) 

 Legea privind liberalizarea capitalului va submina eforturile anticorupţie şi va 
descuraja contribuabilii şi funcţionarii oneşti (12 decembrie 2016). 

 

 

 În anul 2016, API a realizat de sine stătător sau împreună cu alte organizaţii, 
mai multe activităţi de advocacy în diferite domenii. Iată principalele acţiuni 
de acest fel: 

1. Advocacy pentru modificarea proiectului Legii Poştei  

După adoptarea în prima lectură a proiectului Legii poștei, elaborat de Ministerul 
tehnologiei informației și comunicațiilor, API a semnalat pericolul excluderii din 
categoria serviciului poștal universal a distribuirii cărților, cataloagelor, ziarelor și 
altor publicații periodice și a solicitat intervenţia conducerii Parlamentului Republicii 
Moldova pentru a exclude prevederile care contravin 
directivei europene în domeniul serviciilor poștale. 
Astfel, proiectul Legii poștei excludea din categoriile 
serviciului poştal universal colectarea, sortarea, 
transportarea și distriburea cărților și cataloagelor, a 
ziarelor și altor publicații periodice, ceea ce 
contravine Directivei 97/67/CE a Parlamentului 
European privind normele comune pentru dezvoltarea 
pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității 
serviciului. În proiectul Legii poștei, cărțile, cataloagele, ziarele și alte publicații 
periodice au fost incluse în categoria ”trimiterilor poștale”. La modul practic, această 
modificare ar însemna că Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” – operator naţional 
care prestează servicii poştale şi care deţine, de facto, o poziţie dominantă pe piaţă, 
nu ar mai avea obligația legală să ridice, sorteze, transporte și distribuie publicațiile 
periodice.  

API a transmis Parlamentului Republicii Moldova o analiză a reglementărilor legale 
actuale privind distribuirea publicațiilor periodice şi câteva propuneri argumentate de 
amendare a proiectului Legii poştei, solicitând excluderea din proiect a modificărilor 
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elaborate în interese corporative şi care contravin interesului public general şi 
dreptului la informare, consfinţit de Consituţia Republicii Moldova.  

Totodată, experţii API au avut întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii unor ambasade, cu 
deputaţi în Parlament, explicând pericolul adoptării legii în formulă propusă. 

Datorită eforturilor API, în versiunea finală a legii, denumită Legea 
comunicaţiilor poştale, prevederile împotriva cărora a protestat API şi editorii 
de presă scrisă au fost excluse. 

Notă. În anul 2016, API a iniţiat un proces de judecată împotriva Î.S. „Poşta Moldovei” 
care a refuzat să ofere informații de interes public privind tenderele organizate pe 
parcursul anilor 2014-2016 pentru reconstrucţia oficiilor poştale. La 28 septembrie 
2016, API a câştigat în prima instanță procesul, însă Î.S. „Poşta Moldovei” a depus 
cerere de apel.  

  

2. Advocacy pentru acces liber al jurnaliştilor la şedinţele Parlamentului  

La 3 martie 2016, jurnalişti şi reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale de media 
(Centrul pentru Jurnalism Independent, 
Asociaţia Presei Independente) au protestat în 
sala de şedinţe a Parlamentului Republicii 
Moldova. Aceştia le-au cerut aleşilor poporului 
ca jurnaliştii acreditaţi (reporteri şi 
cameramani) să aibă acces liber la şedinţele 
Legislativului, pentru a putea reflecta în 
detalii activitatea deputaților. Acţiunea a fost 
organizată de CJI. 

Urmare a acestui protest, conducerea Parlamentului a constituit un grup de 
lucru, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor de media şi a colectivelor 
de jurnalişti, care a examinat mai multe posibilităţi de acces a cameramanilor în 
sala şedinţelor plenare şi, în cele din urmă, a fost identificată o soluţie pentru 
această problemă. 

    

3. Protest pentru eliberarea jurnalistei de investigaţie Khadija Ismaylova   

La 3 mai 2016, cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Libertăţii Presei, jurnalişti şi reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale de media, dar şi cele 
care apără drepturile omului, au organizat un flashmob 
în faţa sediului Ambasadei Azerbaijanului la Chişinău. 
Participanţii s-au mobilizat să o susţină pe Khadija 
Ismaylova, jurnalistă de investigaţie condamnată în 

Azerbaijan, şi să dezaprobe acţiunile de intimidare faţă de jurnaliştii din Moldova de 
către misiunea diplomatică azeră (Ambasada Azerbaijanului a intimidat colaboratorii 
Centrului de Investigaţii Jurnalistice (CIN) care au afişat pe sediul organizaţiei un 
banner în susţinerea Khadijei).  

În semn de solidaritate cu jurnalista şi cu colegii de la CIN, organizatorii protestului 
au decis să afişeze acest banner pe sediile fiecărei organizaţii (în imagine – bannerul 
pe sediul API). 
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Imaginea cu acest banner pe sediul API a devenit 
virală în reţelele de socializare şi a acumulat sute 
de aprecieri de la utilizatorii din R. Moldova şi din 
străinătate, în special din Azerbaijan. 

 

4. Campania ”Roșu pentru corupție” 

În iunie 2016, mai mulți ambasadori ai statelor membre UE în Moldova au profitat de 
faptul că în acea perioadă se desfășura Campionatul European de Fotbal și au ținut să 

arate un cartonaș roșu corupției. Diplomații au pozat 
având pe fundal drapelul UE, iar în mână un cartonaș 
de culoare roșie pe care scrie „Roșu pentru corupție”. 

În semn de solidaritate cu ambasadorii şi pentru a 
semnala pericolul corupţiei pentru dezvoltarea 
democratică a R. Moldova, mai multe organizaţii 
neguvernamentale şi activişti la fel au arătat 
cartonaşe roşii corupţiei şi corupţilor din ţara noastră.  

Imaginea cu angajaţii API care ridică cartonaşele 
roşii a devenit virală în reţelele de socializare, 
exemplul nostru fiind preluat şi de alte colective. 

 

5. Advocacy pentru retragerea de pe agenda Parlamentului a două proiecte de 
lege de modificare a Codului Audiovizualului 

În ultima zi a sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului Republicii Moldova (iulie 
2016), Partidul Democrat intenţiona să adopte în regim de urgenţă două proiecte de 
lege pentru modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova. 
Organizaţiile neguvernamentale au semnalat că aceste proiecte conțin prevederi care 
vor favoriza radiodifuzorii cu finanțarea asigurată de oligarhi și structurile acestora, 
iar unele posturi care supraviețuiesc doar din prestarea serviciilor de publicitate vor fi 
puse în dificultate sau vor trebui să-și sisteze activitatea. Într-un apel către deputaţii 
în Parlament, ONG-urile au cerut excluderea acestor proiecte de pe agenda şedinţei 
Parlamentului şi dezbaterea suplimentară a acestor iniţiative. API şi CJI au desfăşurat 
mai multe activităţi pentru blocarea adoptării acestor legi în iulie 2016, aşa cum îşi 
doreau partidele de la guvernare, inclusiv discuţii cu partenerii de dezvoltare, 
distribuirea unor apeluri în sala şedinţelor în plen, pregătirea unui flash-mob etc. 

În urma semnalelor transmise de organizaţiile neguvernamentale de media, s-a 
reuşit amânarea votării celor două proiecte de legi. 

 

6. Proteste împotriva adoptării proiectelor de lege pentru “liberalizare a 
capitalului” 

Organizaţiile societăţii civile au cerut retragerea a două inițiative legislative, 
promovate de Partidul Democrat în noiembrie-decembrie 2016, prin care ar fi avut loc 
exonerarea de orice răspundere a persoanelor fizice şi juridice care nu şi-au declarat 
proprietăţile în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 şi plăţii în 
favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. Proiectele introduceau şi 
interdicţia de sancţionare a funcţionarilor publici pentru nedeclararea acestor averi. 
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Mai multe organizaţii ale societăţii civile, inclusiv API, au atras atenţia Parlamentului, 
Guvernului, societății și partenerilor de 
dezvoltare că aceste proiecte legalizează 
ilegalităţi şi compromit eforturile de 
combatere ale corupţiei şi de edificare la 
unui stat de drept în Republica Moldova. Au 
fost organizate mai multe acţiuni, inclusiv 
au fost transmise apeluri către deputaţii în 
Parlament, misiunile FMI şi a Băncii 
Mondiale, ambasade şi alte reprezentanţe 
străine în Moldova. Câțiva reprezentanți ai 
societății civile au organizat un flashmob cu 
genericul „Nu legalizaţi corupţia!” împotriva adoptării acestei legi, la protest s-au 
alăturat şi unii reprezentanţi ai partidelor politice. 

În urma semnalelor transmise de organizaţiile neguvernamentale partenerilor de 
dezvoltare, aceste proiecte de legi au fost retrase din procedura legislativă. 

 

 În anul 2016, API a consolidat parteneriatele vechi cu organizaţii şi instituţii 
din ţară şi de peste hotare şi a dezvoltat câteva parteneriate noi 

 

Parteneriat cu Alianța editorilor regionali independenți din Federaţia Rusă 

În perioada 4-7 aprilie 2016, un grup de 
editori din presa regională din Federaţia 
Rusă, membri ai Alianței editorilor 
regionali independenți, a efectuat o 
vizită de documentare în Republica 
Moldova, finanţată de FOJO Media 
Institute (Suedia). În cadrul vizitei, a 
avut loc masa rotundă „Tendinţele de 
dezvoltare media” cu participarea mai 
multor editori din R. Moldova, membri 
ai API, la care au fost dezbătute problemele comune, a avut loc un schimb de 
experienţă şi de bune practici. Editorii din Rusia au vizitat câteva redacţii din R. 
Moldova. Colaborarea dintre API şi Alianța editorilor regionali independenți din 
Federaţia Rusă va continua în anul 2017. 

  

Parteneriat cu Moldova-Institut Leipzig, Germania 

În anul 2016, API a dezvoltat un parteneriat cu 
Moldova-Institut Leipzig, organizaţie din Germania 
care implementează proiecte de schimb de experinţă 
moldo-germane, dar şi cu participarea unor organizaţii din alte ţări. Astfel, în 
septembrie – noiembrie 2016, în colaborare cu API și cu Uniunea Națională a 
Jurnaliștilor din Ucraina, Moldova-Institut Leipzig a desfăşurat programul “Împreună 
împotriva exploatării abuzive a mass-media în spațiul postsovietic”, susţinut financiar 
de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania. Programul a inclus 
desfăşurarea unui seminar internaţional la Chişinău cu tema „Mass-media şi etica 
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jurnalistică în perioade de criză” (7-10 septembrie 2016), o vizită de studiu în 
Germania pentru experți media din câteva ţări (Ucraina, Republica Moldova și Rusia), 
elaborarea unui studiu la tema provocărilor etice în faţa jurnaliştilor ȋn perioade de 
criză. 
 
 

Parteneriat cu Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, Germania 

În anul 2016, API a început colaborarea cu 
Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate 
din Germania care a finanţat participarea 
unor experţi străini la Forumul Mass-Media 
2016. Totodată, în decembrie 2016, API şi 
Fundația Friedrich Naumann au desfășurat un 
seminar de două zile la tema jurnalismului de 
date, cu facilitatori din Belgia, Bulgaria, 
Franța și R. Moldova. Experții străini au 
prezentat mai multe metode și instrumente 
de verificare a informațiilor, de vizualizare a datelor şi de prezentare a acestora cât 
mai atractiv și pe înțelesul cititorilor. 

 

 

Parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului 

Pe parcursul anului 2016, API a dezvoltat relaţii de 
colaborare cu Oficiul Avocatului Poporului, colaboratorii 
căruia au fost implicaţi în unele activităţi desfăşurate de 
API. 

La 10 iunie 2016, API şi Avocatul Poporului Clubul au 
organizat clubul de presă: „Drepturile Omului în Moldova 
în contextul Evaluării Periodice Universale (EPU): viziunea şi recomandările Instituţiei 
Ombudsmanului”. Participanţii au discutat despre respectarea şi promovarea 

drepturilor omului în Moldova, dar şi despre 
importanţa şi posibilităţile de colaborare eficientă 
dintre mass-media şi instituţiile naţionale de apărare 
a drepturilor omului. Avocatul Poporului Mihail 
Cotorobai şi-a declarat deschiderea pentru colaborare 
cu mass-media şi a făcut apel la acţiuni comune de 
promovare şi apărare a drepturilor omului în R. 
Moldova. 
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 PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2016 (inclusiv proiecte care au început în 
anii precedenţi sau vor continua în anii următori) 

 

Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul total 

“Consolidarea 
capacităţilor mass-media 
independente, 
promovarea valorilor şi 
standardelor europene şi 
campania media împotriva 
informaţiei false şi 
tendenţioase” (în 
parteneriat cu Centrul 
pentru Jurnalism 
Independent şi Asociaţia 
Telejurnaliştilor 
Independenţi) 

USAID/prin 
FHI360 

01.08.2014 - 31.03.2018 MDL 9,410,897 

În cadrul acestui proiect, în anul 2016, în parteneriat cu Centrul 
pentru Jurnalism Independent şi Asociaţia Telejurnaliştilor 
Independenţi, API a continuat Campania împotriva informaţiilor 
false şi tendendenţioase STOP FALS!, în cadrul căreia au avut loc 
dezbateri în localităţile Republicii Moldova la tema falsurilor 
mediatice, au fost publicate articole care deconspiră ştirile false 
în 18 ziare şi pe 10 site-uri informaţionale, s-au desfăşlurat şedinţe 
ale Clubului de discuţii “Stop Fals!” cu participarea jurnaliştilor şi a experţilor media, 
au avut loc monitorizarea media privind tendinţele de manipulare, a fost actualizat 
cu materiale relevante în limbile română şi rusă site-ul www.mediacritica.md, a fost 
editat un supliment tematic la săptămânalul “Ziarul de Gardă”, au fost realizate 
documentare video şi audio la tema propagandei care au fost distribuite la posturile 
locale şi regionale radio şi TV, în reţelele de socializare şi pe alte căi de comunicare.  

În cadrul aceluiaşi proiect, componenta Dezvoltare organizaţională, a funcţionat 
Centrul de Asistenţă, de care au putut beneficia toate redacţiile membre API, au fost 
organizate şi sesiuni de instruire pentru diferite categorii de angajaţi ai instituţiilor 
media independente (18 noiembrie 2016 – training pentru designerii „Designul presei. 
Paşi şi provocări în conceptul grafic al paginii de ziar”). 

 

Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul 
total 

“Monitorizarea integrităţii 
persoanelor cu funcţii publice şi a 
candidaţilor la alegerilor locale 2015 
prin intermediul platformei online 
www.MoldovaCurata.md”   

Fundaţia Soros-
Moldova, Programul 
Buna Guvernare 

02.03.2015 - 
29.02.2016 

$ 38,851 

    

“Monitorizarea integrităţii 
persoanelor cu funcţii publice şi a 
candidaţilor la alegerile în Adunarea 
Populară a UTA Găgăuzia prin 
intermediul platformei online 
www.MoldovaCurata.md”  

Fundaţia Soros-
Moldova, Programul 
Buna Guvernare 

01.03.2016 - 
28.02.2017 

$ 45,277 

 

http://www.mediacritica.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.moldovacurata.md/
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Proiecte de susţinere a editării platformei on-line 
despre integritatea persoanelor cu funcţii publice 
www.MoldovaCurata.md, inclusiv un proiect care a 
început şi 2015 şi s-a încheiat în februarie 2016 şi 
altul care durează până în februarie 2017. 

Prin intermediul acestei platforme web, API a 
monitorizat candidaţii la alegerile locale în 2015 şi 
alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia în 
2016, în total în 2016 au fost  publicate 35 de 
investigaţii despre candidaţii la funcţia de deputat în AP a Găgăuziei. Totodată, 
portalul monitorizează activitatea Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI), 
documentează şi publică articole şi investigaţii jurnalistice despre averile, 
proprietăţile şi interesele persoanelor cu 
funcţii publice. MoldovaCurată a devenit o 
sursă credibilă de informaţii la tema 
integrităţii, articolele fiind preluate de 
multe instituţii mass-media, în baza 
acestora fiind pornite procedure legale de 
control. 

În 2016, API şi MoldovaCurata.md au 
organizat câteva mese rotunde pentru a 
dezbate problemele în funcţionarea 

sistemului de integritate din 
Republica Moldova (11 februarie 2016: 
“Declaraţiile de integritate: între 
declararea intenţiei şi confirmarea 
integrităţii”; 24 februarie 2016: 
„Averile şi interesele magistraţilor: 
cine şi cum le verifică?”; „Legea 
privind liberalizarea capitalului: 
efecte economice și fiscale vs pericole 
de subminare a eforturilor 
anticorupție”, 22 decembrie 2016), la 
care au participat experţi 

anticorupţie, funcţionari şi demnitari, inclusiv deputaţi, ministrul Justiţiei, jurnalişti, 
alte persoane interesate. 

 

Denumire Finanţator Perioadă de implementare Bugetul total 

“Sporirea transparenței 
investițiilor capitale 
publice prin consultarea 
propunerilor cu locuitorii 
comunităților” 

Ambasadei Marii 
Britanii la 
Chișinău din 
Fondul pentru 
Bună Guvernare 

04.01.2015 - 31.05.2016 GBP 39,680 

 
Proiectul s-a desfăşurat în cadrul campaniei multianuale a API “Cere 
socoteală pentru banii publici”. Activităţile proiectului au început în 
ianuarie 2015 şi s-au încheiat în mai 2016. Locuitorii următoarelor 15 
oraşe ale ţării au fost informați despre planificarea și realizarea 
investițiilor capitale şi au putut participa la consultări publice pentru 
determinarea priorităților de investiții capital: Ungheni, Nisporeni, 

http://www.moldovacurata.md/
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Călărași, Drochia, Soroca, Anenii Noi, Dondușeni, Sângerei, Rezina, Șoldănești, 
Criuleni, Ialoveni, Cantemir, Basarabeasca și Comrat. Instituţiile mass-media 
partenere din aceste orașe au publicat articole şi reportaje despre realizarea 
proiectelor de investiții capitale inițiate anterior, despre identificarea priorităților 
care necesită investiții capitale şi procesul de formulare a propunerilor în acest sens. 
De asemenea, funcționarii publici din localitățile 
vizate au fost instruiţi privind modalitățile de 
consultare publică a deciziilor și procedurile de 
asigurare a transparenței în procesul decizional. Pe 

toată durata de 
implementare a 
proiectului, au avut 
loc instruri pentru 
echipele de 
jurnalişti, implicate 
în activităţile proiectului, ei au beneficiat de 
consultanţă din partea expertului în finanţe 
Veaceslav Negruţă. 

În cadrul aceluiaşi proiect, jurnaliștii din mass-media regională au învățat să țină 
discursuri în timpul organizării întrunirilor publice cu cetățenii, astfel consolidând 
capacitatea instituţiilor media de a deveni platforme eficiente de comunicare între 
autoritățile publice locale și locuitorii comunităţilor.  
O altă activitate desfăşurată de API a fost analiza conţinutului paginilor web ale 
autorităților publice locale din cele 15 orașe şi elaborarea unor recomandări pentru 
îmbunătăţirea acestora. 
Urmare a activităţilor de monitorizare a planificării şi 

realizării investițiilor capitale, API a 
editat ghidul „Investiţiile capitale: 
bune practici de asigurare a 
transparenţei”, în care sunt 
prezentate reglementările legale și 
experiența de consultare publică a 
priorităților de investiții capitale în 
mai multe orașe din R. Moldova. Ghidul a fost prezentat în cadrul unei 

mese rotunde, în prezența Ambasadorului Marii Britanii la Chișinău Phil Batson, a 
reprezentanților autorităților locale, ai Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor, 
activiștilor și jurnaliștilor din diferite regiuni ale țării.  
 

 

Denumire Partener Perioadă de implementare Bugetul total 

“Podul bunei 
guvernări” 

Societatea Academică 
Română (SAR) 

01.04.2015 - 30.04.2016 EUR 11,081* 

*bugetul alocat API, beneficiarul grantului a fost SAR 

Proiect finanţat din sursele Fondului ONG din România şi realizat de Societatea 
Academică Română (SAR) în parteneriat cu API. În anul 2016, în cadrul proiectului au 
fost desfăşurate activităţi pentru cresterea gradului de implementare a legislatiei din 
domeniul transparenţei decizionale, a accesului la informaţii publice şi activităţi de 
promovare a bunei guvernari si a drepturilor omului în Romania şi Republica Moldova, 
inclusiv: 12 webinare la teme care ţin de accesul la informaţie şi procesul decisional 
cu experţi şi participanţi de pe ambele maluri ale Prutului, schimb de bune practici, 
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diseminare şi asistenţă în litigatii strategice, 
realizarea a două studii comparative şi 
propunerea unor recomandări de politici 
publice. 

În cadrul proiectului, la Chişinău a fost 
organizată masa rotundă “Transparența 
procesului decizional: legi și practici pe 
ambele maluri ale Prutului” (29 martie 2016), 
cu participarea unor experţi din România, 
întâlniri cu studenţii facultăţilor de jurnalism şi comunicare, la care s-a discutat 
despre transparenţă şi verificare a utilizării banilor publici. Au fost 

editate şi diseminate materiale ilustrative, 
inclusiv animaţii video la tema respectării de 
către instituţiile publice centrale şi locale a 
prevederilor legilor accesului la informaţie şi 
transparenţei în procesul decisional.  

A fost editat “Ghidul monitorilor pentru buna 
guvernare”, din care cititorii pot afla ce 
informaţii sunt publice din oficiu, ce ar trebui să 
fie plasat pe pagina de Internet a autorităţilor 

publice, cum se face cererea de informaţii de interes public, cum şi unde pot fi 
depuse plângeri, ce spun procedurile privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor 
legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative, ce sancţiuni sunt 
prevăzute pentru încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie etc. Ghidul a fost 
distribuit beneficiarilor prin intermediul unor asociaţii obşteşti. 

 

 

Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul total 

“Programul de susţinere a 
instituţiilor mass-media în 
asigurarea egalităţii de 
gen” (contract 
instituţional) 

UNWomen 
Moldova 

16.06.2015 - 15.07.2016 MDL 3,484,040 

 
În cadrul Programului de susţinere a instituţiilor 
mass-media în asigurarea egalităţii de gen, API a 
acordat asistenţă pentru 30 de instituţii mass-
media (presa scrisă, TV, online) în procesul de 
autoevaluare a conţinutului editorial din 
perspectiva de gen. A avut loc un ciclu de 
instruiri, ateliere şi mese rotunde, în cadrul 

cărora au fost examinare 
rezultatele intermediare ale 
autoevaluării, a avut loc un 
schimb de bune practici între 
redacţiile beneficiare ale Programului, instituţiile 
media au beneficiat de consultările şi recomandările 
unor experţi de gen. Pe pagina web www.api.md, la 
rubrica „Mass-media pentru egalitatea de gen”, a fost 
publicată o bază de date cu femei experte în diverse 
domenii – politici sociale, antreprenoriat, securitate 

http://www.api.md/
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informațională, educație, sănătate, combaterea violenței, drepturile omului etc. 
Urmare a unui apel adresat de API instituţiilor 
mass-media să-şi asume angajamente 
concrete de promovare a egalităţii de gen, 32 
de redacţii au semnat un angajament de 
promovare a egalității de gen în produsele 
jurnalistice în cadrul mesei rotunde 
„Egalitatea de gen şi mass-media: o provocare 
pentru Moldova”, la care au participat 
Ambasadoarea Suediei Signe 
Burgstaller şi vicepreşedinta 
Parlamentului Liliana 

Palihovici. Ulterior, angajamentul a fost asumat de alte şase instituţii 
mass-media. 
În cadrul Programului de susţinere a instituţiilor mass-media în 
asigurarea egalităţii de gen, API a editat ghidul „Echilibrul de gen în 
produsele mediatice”, destinat jurnaliştilor şi editorilor mass-media.  

 

 

Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul total 

“Sporirea capacităţilor 
digitale ale presei scrise din 
Republica Moldova” (în 
parteneriat cu Centrul pentru 
Jurnalism Independent, 
Bucureşti, România) 

Ambasada 
Olandei la 
Bucureşti 

15.09.2015 - 15.09.2016 EUR 40,650 

 

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu 
Centrul pentru Jurnalism Independent din 
Bucureşti (România) şi a inclus următoarele 
activităţi: 
- elaborarea Strategiei de dezvoltare digitală a 
API pentru perioada 2016-2020; 
- ciclu de instruiri pentru redacţiile ziarelor 
membre API la tema dezvoltării presei în era 
digitală, utilizarea instrumentelor digitale în 

promovarea ziarelor în spațiul virtual, 
îmbunătățirea calității conținutului 
online, tendințele innovative ale 
jurnalismului mondial, vizualizarea 
datelor și alte aspecte importante pentru 
a scrie într-un mod atractiv pentru online; 
- asistenţă in house şi la distanţă pentru 
redacţii  privind dezvoltarea versiunilor 
online ale publicaţiilor şi sporirea 
capacităţilor digitale ale ziarelor; experţii 
din România au explicat tehnicile de 
atragere şi difuzare a publicităţii în spaţiul virtual, modalităţile de creare a unor 
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spaţii pentru banere şi mica publicitate, utilizarea unor softuri speciale în acest sens, 
tehnici de utilizare mai eficientă a reţelelor de socializare pentru promovare, inclusiv 
utilizarea raţională a imaginilor video etc. 

 

Denumire Finanţator Perioadă de implementare Buget 

“Eforturi consolidate ale 
mass-media în 
promovarea drepturilor 
omului şi diversităţii”  

UNDP Moldova 01.10.2015 - 15.09.2016 $ 15,000 

 

În perioada decembrie 2015 - septembrie 2016, API a organizat 13 întâlniri tematice 
de informare şi educare a persoanelor din grupurile marginalizate şi vulnerabile, la 
tema drepturilor omului şi egalităţii  în diferite localități din țară. Totodată, au fost 
elaborate şi publicate în presa locală și regională 10 materiale jurnalistice despre 
situaţia/problemele persoanelor din grupurile defavorizate/marginalizate/minoritare, 
exemple de incluziune socială, bune practici despre felul cum autorităţile rezolvă 
problemele cetăţenilor etc. Articolele au fost plasate în 13 ziare locale și regionale, 
dar și pe site-urile acestora, la rubrica întitulată:” Drepturile omului: garanţii versus 
realităţi”.  

 

Denumire Finanţator Perioadă de implementare Bugetul total 

“Promovarea drepturilor 
omului, toleranţei şi 
diversităţii prin mass-media”  

Civil Rights 
Defenders 

01.01.2016 - 31.01.2017 EUR 43,284 

 
În cadrul proiectului, API a realizat un program 
special de monitorizare jurnalistică a 
angajamentelor Republicii Moldova de 
îmbunătăţire a politicilor publice în domeniul 
drepturilor omului. În cadrul programului, 
jurnaliştii au fost instruiţi, s-a desfăşurat un 
concurs tematic de articole şi reportaje, iar 
două câştigătoare a concursului şi reportera API 
au beneficiat de o vizită la Geneva (Elveţia) 
pentru a participa la şedinţa Consiliului ONU 
pentru drepturile omului. 

Pe toată durata implementării proiectului, API a publicat articole şi reportaje despre 
respectarea de către R. Moldova a angajamentelor în domeniul drepturilor omului, 
asumate la nivel internaţional, la o rubrică tematică în ziarele membre şi partenere 
API şi pe paginile web ale acestora. 
În perioada martie-octombrie 2016, API a desfășurat 
întâlniri de informare și documentare la tema 
drepturilor omului, toleranței și diversității în 11 
instituții de învățământ din țară, la care au participat 
peste 350 de elevi din clasele a X-XII-a. De asemenea, 
s-a desfăşurat ediția a doua a concursului de eseuri 
pentru elevi la tema drepturilor omului, la care au 
putut participa elevii de la instituţiile de învăţământ 
vizitate de experţii API. În rezultatul evaluării lucrărilor, juriul compus din jurnaliști și 
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promotori ai drepturilor omului a desemnat șase câștigători ai concursului 
(festivitatea de premiere a avut loc în februarie 2017). 
În acelaşi proiect, API a desfăşurat mai multe activităţi pentru membrii API, inclusiv: 

- trainingul „Cum scriem o cerere de 
finanţare” (22 aprilie 2016), trainer – Marilena 
Andrei, Fundația pentru o societate deschisă 
(România); 
- vizita de documentare la Craiova (România) 
pentru a studia experienţa de management 
organizaţional şi editorial ale grupului de 
presă „Media Sud”, dar și modalităţile de 
reflectare în media a problemelor 
minorităţilor etnice şi persoanelor din 
grupurile defavorizate (8-11 decembrie 2016). 
 

 
 

Denumire Finanţator Perioadă de implementare Buget 

“Promovarea ideilor și 
valorilor democratice în 
regiunile Moldovei”  

National 
Endowment for 
Democracy, SUA 

01.05.2016 - 31.03.2017 $ 54,600 

 

În cadrul proiectului, API a reluat editarea suplimentului ”Obiectiv 
European: Să vorbim despre Europa”, prin care promovează ideile și 
valorile democratice în regiunile Moldovei. Publicaţia include 
reportaje, interviuri, analize care explică obiectivele Uniunii 
Europene, punând accent pe proiectele finanțate de UE în 
Republica Moldova, în special în zonele rurale și combaterea 
miturilor despre UE și integrarea europeană.  
Suplimentul (2 pagini) este inserat în 17 ziare locale și naționale 
de limba română și rusă, acumulând un tiraj de 75 mii 
exemplare, articolele sunt publicate pe alte 10 portaluri şi site-
uri informaţionale. În total, proiectul prevede editarea a opt 
ediţii ale suplimentului, în anul 2016 fiind editate trei ediţii. 

 

Denumire Finanţator Perioadă de implementare Bugetul total 

“Monitorizarea mass-
media în perioada 
electorală pentru 
alegerile prezidenţiale 
2016” (în parteneriat cu 
Centrul pentru Jurnalism 
Independent) 

National 
Endowment 
for 
Democracy, 
SUA 

01.08.2016 - 31.12.2016 $ 48,800 

 

În campania electorală pentru alegerile prezidenţiale (15 septembrie – 13 noiembrie 
2016), API și Centrul pentru Jurnalism Independent au monitorizat comportamentul 
editorial al 28 de instituții mass-media, inclusiv 12 posturi TV, 12 portaluri 
informaționale și patru ziare. Au fost elaborate şi prezentate public şapte rapoarte de 
monitorizare şi mai multe studii de caz. 
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Denumire Finanţator Perioadă de implementare Bugetul total 

“Evaluarea transparenței 
procesului bugetar și 
utilizării mijloacelor 
publice destinate 
infrastructurii rutiere prin 
monitorizare și 
investigații jurnalistice”  

Ambasada 
Finlandei la 
Bucureşti 

01.09.2016 - 31.08.2017 EUR 36,946 

 

Proiectul prevede monitorizarea transparenței și a eficienței utilizării banilor publici 
pentru drumurile locale, în cadrul campaniei multianuale a API “Cere socoteală 
pentru banii publici!”, împreună cu cinci ziare din Soroca, Rezina, Ungheni, Cimișlia și 
municipiul Chișinău. Astfel, în perioada septembrie 2016 – august 2017, ziarele 
regionale vor informa locuitorii celor cinci raioane despre segmentele de drumuri 
prioritare care vor beneficia de finanțare în anul 2017, despre corectitudinea 
desfășurării achizițiilor publice privind contractarea serviciilor de reparație a 
drumurilor locale, calitatea lucrărilor executate etc. Totodată, jurnaliștii vor facilita 
organizarea consultărilor publice la care locuitorii vor fi invitați să discute și să 
identifice segmentele de drumuri care necesită prioritar alocarea banilor publici. 
Ulterior, propunerile vor fi transmise consiliilor raionale și consiliului municipal 
Chișinău pentru a le lua în considerare la etapa definitivării bugetelor locale pentru 
anul 2017. În același timp, publicațiile vor organiza dezbateri cu participarea 
transportatorilor, funcționarilor publici, reprezentanților societății civile și ai mediului 
de afaceri privind posibilitățile de perfectare a mecanismelor de planificare și 
utilizare a mijloacelor publice din Fondul Rutier și veniturile locale pentru 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale. Concluziile și propunerile vor fi făcute 
publice și vor fi transmise factorilor de decizie de la nivel local și național. 

 

 

Denumire Finanţator Perioadă de implementare Buget 

“Campania de informare 
si educatie privind 
alegerile prezidentiale 
2016”  

USAID/prin 
PromoLEX 

01.10.16 - 30.11.2016 $ 14,777 

În campania electorală pentru alegerile prezidenţiale 
2016, API a realizat Campania de informare și educare 
privind drepturile electorale ale cetățenilor “Votează 
informat!”. Timp de şase săptămâni, au fost editate 
materiale jurnalistice în 20 de ziare locale și naționale 
și pe site-urile acestora. Subiecte la tema alegerilor au fost discutate și în cadrul unor 
emisiuni radio, realizate de API în parteneriat cu Departamentul Radio Moldova 
Actualități. 
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 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. Pe parcursul 
anului 2016, sub auspiciile Consiliului de Presă au fost realizate câteva proiecte.  

 

Denumire Finanţator Perioadă de implementare Bugetul total 

“Suport instituţional 
pentru Consiliul de Presă 
din Moldova 2014 - 2016”  

Fundaţia Est 
Europeană 

15.09.2014 - 20.12.2016 $ 29,918 

 
Proiectul a susţinut financiar desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Presă, unele 
activităţi de promovare, participarea reprezentanţilor Consiliului de Presă la 
conferinţa anuală a Alianţei Europene a Consiliilor de presă independente (AIPCE). 

 

Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul 
total 

“Asigurarea functionării 
Platformei MediaForum şi 
gestionarea dezbaterilor publice 
online”  

Fundaţia Soros-
Moldova, 
Programul Mass-
Media 

01.07.2015 - 31.05.2016 $ 42,312 

 

Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Buget 

“Stimularea gândirii critice, 
promovarea metodelor 
alternative de profesionalizare si 
incurajarea jurnalismului etic pe 
platforma online a 
profesioniștilor mass-media 
www.MediaForum.md”    

Fundaţia Soros-
Moldova, 
Programul Mass-
Media 

01.06.2016 - 30.04.2017 $ 39,646 

 
Proiecte de susţinere a editării platformei online www.MediaForum.md, desfăşurarea 
dezbaterilor şi a instruirilor la distanţă (webinare şi consultaţii online pentru 
jurnalilşti şi studenţii facultăţilor de jurnalism). 
În această perioadă, a fost lansată şi campania 
împotriva plagiatului în mass-media cu genericul 
„Plagiatul este furt! Să cunoaştem plagiatorii”, prin 
care Consiliul de Presă urmăreşte scopul de a 

sensibiliza comunitatea jurnalistică 
privind cazurile de plagiat (preluare 
neautorizată a conţinutului editorial). Jurnaliştii sunt îndemnaţi să 
semnaleze fiecare caz de plagiat. 
Totodată, platforma este utilizată pentru desfăşurarea concursului 
public anual pentru oferirea Premiului Naţional de Etică şi 
Deontologie profesională jurnalistică. 

 

 

http://www.mediaforum.md/
http://www.mediaforum.md/
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Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul 
total 

“Forumul Mass Media 
2016”    

Fundaţia Soros-Moldova, 
Programul Mass-Media 

01.08.2016 - 31.12.2016 $ 28,500 

 

Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul 
total 

“Participarea 
experților la Forumul 
Mass Media 2016”    

Ambasada SUA în 
Republica Moldova 

23.09.2016 - 15.12.2016 $ 3,519 

 
Proiecte de finanţare a desfăşurării Forumului Mass-
Media 2016. Acest eveniment a avut loc la 2-3 decembrie 
2016, cu participarea a peste 200 de jurnaliști, editori, 
manageri media, alți colaboratori ai redacțiilor din 
Republica Moldova, reprezentanți ai organizaţiilor şi 
asociaţiilor de media, agenţiilor de publicitate, mediului 
academic aferent formării profesionale jurnalistice, 

experți din țară și de peste hotare. 
Forumul Mass-Media este organizat anual de 
către Consiliul de Presă din Republica 
Moldova, în parteneriat cu API, Centrul pentru 
Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei 
Electronice (APEL).  
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TRANSFERURI CĂTRE MEMBRII API 2016 

 

• Suma totală transferată către membrii API (inclusiv pentru prestarea serviciilor 
publicitare): 1,227,147.97 lei  

• În descreştere faţă de anul 2015 (1,506,264.04 lei), puţin peste nivelul anului 
2014 (1,160,979.30 lei) 

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

 

 

(Anexa 1: Total transferuri ziare 2016) 
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INTERMEDIEREA SERVICIILOR PUBLICITARE 2016 

 Suma transferată pentru prestarea serviciilor publicitare: 129,360.74 lei 

 În descreştere cu 10,6% faţă de anul 2015 (143,107.34 lei) 

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

 

 

 

(Anexa 2: Total transferuri publicitate ziare 2016) 
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RAPORT FINANCIAR 2016 (în lei) 

 

Venituri totale 11707724 

Granturi/ proiecte 9398239 

Prestare servicii publicitare 290703 

Prestare servicii publicare articole, alte contracte 174705 

Prestare servicii contract  UN WOMEN 1567818 

Servicii abonare ziare 6036 

Alte venituri 270223 

  Cheltuieli totale 12032717 

Cheltuieli de program/ proiecte: 9398239 

Servicii publicare articole print si online 951254 

Servicii publicitare in proiecte 9701 

Servicii media, video, Radio si TV 1408651 

Servicii informationale (produse mass media, 

comunicate) 28900 

Servicii de logistica pentru organizarea 

evenimentelor (intilniri, sedinte, desbateri) 129054 

Deservire evenimente (arenda salilor, 

echipamentului, alimentare, cazare) 653193 

Cheltuieli de deplasare, indemnizatii de calatorie, 

taxe participare 143821 

Servicii transport, combustibil, arenda automobil 211167 

Salarii si contributii 4627216 

Onorarii nerezidenti, TVA import 110759 

Chirie si servicii de intretinere 328483 

Servicii comunicatii (telefon, internet, hosting, 

postale) 125600 

Servicii bancare 35160 

Consumuri si cheltuieli materiale (rechizite, 

produse, ghiduri, apa, s.a.) 345117 

Alte servicii (instruire, juridice, consultanta, IT, 

acces la informatii s.a.) 290163 

    

Cheltuieli producere publicitate 316857 

Cheltuieli privind prestarea serviciilor publicitare 190127 

Salarii si contributii 126730 

    

Cheltuieli generale si administrative 222986 

Salarii si contributii 75320 

Uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor 

nemateriale, uzura OMVSD 11905 

Consumuri si cheltuieli materiale (rechizite, 

calendare, felicitari, abonare) 21799 

Servicii bancare 9952 

Taxa BATI 4200 

Taxa WAN 2016 6561 

Indemnizatia de calatorie a membrilor API 4580 

Donatii catre membrii API 42331 

Alte cheltuieli si servicii 46338 

    

Cheltuieli CPS UN WOMEN 2094635 

Salarii si contributii 843983 
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Servicii de autoevaluare a continutului editorial 1154916 

Deservire evenimente (arenda salilor, 

echipamentului, alimentare) 32291 

Indemnizatia de calatorie  7693 

Consumuri si cheltuieli materiale (rechizite, 

produse, apa, s.a.) 44217 

Chirie oficiu 2775 

Servicii bancare 3960 

Alte cheltuieli si servicii (deservire 1C) 4800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂ 

 

(Raport elaborat şi prezentat de Petru Macovei, director executiv API) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


