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DIRECŢII DE ACTIVITATE ÎN 2017 

• 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  

• Inițierea, continuarea şi extinderea unor campanii media de rezonanţă (Cere 
socoteală pentru banii publici!, StopFals!, MoldovaCurată, Fii cu ochii pe 
autorități!) 

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

• Stimularea creşterii profesionale a jurnaliştilor și crearea noilor media 

• 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  

• 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 

• Atitudini în apărarea libertăţii şi a drepturilor presei şi a jurnaliştilor 

 

 În anul 2017, API a semnat/iniţiat 34 declaraţii/apeluri/atitudini în apărarea 
libertăţii şi a drepturilor presei şi a jurnaliştilor. Atitudinile au fost redactate, semnate 
împreună cu alte organizaţii neguvernamentale şi din alte domenii, transmise 
autorităţilor naţionale şi structurilor internaţionale relevante. 

 

✓ Poziția ONG-urilor de media față de agresiunile verbale în adresa jurnaliștilor din 
partea unor reprezentanți ai partidelor politice (13 ianuarie 2017) 

✓ Poziția ONG-urilor de media față de audierea reprezentanților mass-media pentru 
difuzarea informațiilor de interes public (19 ianuarie 2017) 

✓ Apel al reprezentanţilor societăţii civile către Guvernul Statelor Unite ale Americii (21 
ianuarie 2017) 

✓ Apel public cu privire la necesitatea creării unui Grup de lucru responsabil de 
elaborarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a legislației conexe (2 
februarie 2017) 

✓ Declarația reprezentanților mass-media și ai societății civile, participanți la 
dezbaterea publică „Datele cu caracter personal, între protecţia demnitarilor şi 
limitarea accesului la informaţie” (14 februarie 2017) 

✓ ONG-urile de media condamnă uzul de fals față de „Ziarul de Gardă” și solicită 
investigarea cazului de către organele de drept (21 februarie 2017) 

✓ Condamnăm reținerea echipei de filmare a portalului de știri Gagauzinfo.md și 
cerem autorităților să ia măsuri față de persoanele care au intimidat jurnaliștii (27 
martie 2017) 

✓ Organizațiile de media condamnă urmărirea redactorului-șef al Newsmaker.md și 
cere investigarea operativă a cazului de către organele abilitate (6 aprilie 2017) 

✓ Memoriu privind libertatea presei în Republica Moldova (3 mai 2016 - 3 mai 2017) 

✓ Condamnăm orice acțiune de intimidare a jurnaliștilor (12 iunie 2017) 

✓ Declarație a ONG-urilor de media privind interpretarea cu efect manipulator a 
afirmațiilor directorului API (12 iunie 2017) 

✓ ONG-urile de media: Cerem deputatului PDM Vladimir Hotineanu să-și dea demisia 
din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru mass-media în urma 
agresării reporterului Jurnal TV (19 iunie 2017) 

✓ Condamnăm comportamentul agresiv al persoanelor care au atacat-o pe 
fotoreportera Jurnal de Chișinău (22 iunie 2017) 

✓ ONG-urile de media califică admonestările publice la adresa jurnaliștilor drept 
tentativă de intimidare (19 iulie 2017) 

✓ Condamnăm practicile discriminatorii de îngrădire a accesului reprezentanților presei 
la evenimentele de interes public (27 iulie 2017) 

✓ ONG-urile de media condamnă restricțiile și practicile de îngrădire a accesului la 
informație impuse de Președinția Republicii Moldova (29 august 2017) 
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✓ Apel public pentru asigurarea transparenței repartizării și utilizării Fondurilor 
Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (30 august 2017) 

✓ Cerem autorităților să investigheze și să pedepsească prompt toți responsabilii, cu 
referire la decesul lui Andrei Brăguța (1 septembrie 2017) 

✓ Condamnăm practicile accesului preferențial la evenimentele de interes public (11 
septembrie 2017) 

✓ ONG-urile de media condamnă acțiunile de agresare a jurnaliștilor (15 septembrie 
2017) 

✓ API la 20 de ani: Dezvoltarea democratică a Republicii Moldova este imposibilă fără 
o presă independentă editorial şi viabilă economic (28 septembrie 2017) 

✓ Declarație privind decizia CCA de amânare a cesionării licenței de emisie a TV 8 (29 
septembrie 2017) 

✓ Adresare către Prim-ministrul Republicii Moldova, Domnul Pavel Filip (24 mai 2017) 

✓ Declarație privind atitudinea ostilă și intolerantă a CCA față de orice opinie critică (3 
octombrie 2017) 

✓ Apel public către Consiliul Superior al Magistraturii (9 octombrie 2017) 

✓ ONG-urile de media cheamă la respectarea drepturilor jurnaliștilor care își fac munca 
în spațiul public (12 octombrie 2017) 

✓ Adresare oficială către Ambasade (18 octombrie 2017) 

✓ ONG-urile de media solicită investigarea cazului de bruiere a transmisiunilor TV8 (3 
noiembrie 2017) 

✓ ONG-urile de media condamnă bruscarea unui jurnalist de la ZdG de către un 
funcționar public (1 decembrie 2017) 

✓ ONG-urile de media condamnă acțiunile de intimidare a jurnalistului Vadim 
Șterbate (7 decembrie 2017) 

✓ Solicitare de asigurare a procedurii transparente și bazate pe merit de selectare a 
membrilor CSM și CSP (7 decembrie 2017) 

✓ Organizațiile Societății Civile regretă lipsa unei proceduri clare și nivelul redus al 
transparenței alegerilor în Consiliul Superior al Magistraturii și în Consiliul Superior al 
Procurorilor (14 decembrie 2017) 

✓ Organizațiile semnatare condamnă acțiunile de manipulare ale opiniei publice cu 
privire la activitatea ONG-urilor, exprimate în sondajele IMAS realizate la comanda 
Partidului Democrat (18 decembrie 2017) 

✓ Organizațiile neguvernamentale de media sunt îngrijorate de refuzul Editurii 
„Universul” de a tipări revista „Acasă” (26 decembrie 2017) 
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• Activități de advocacy/campanii 

 

 În anul 2017, API a realizat de sine stătător sau împreună cu alte organizaţii, mai 
multe campanii și activităţi de advocacy în diferite domenii 

 

1. Campanie de susținete a jurnalismului de 
investigație și a accesului la informație 
Jurnaliştii de investigaţie şi organizaţiile neguvernamentale din 
Republica Moldova au semnalat cazurile tot mai frecvente de 
intimidare a jurnaliştilor care realizează investigaţii bine 
documentate pe subiecte de interes public major şi de blocare a 
accesului la informatie în baza unor interpretări eronate şi 
abuzive ale legii privind protecţia datelor cu caracter personal. 
În semn de solidaritate cu colegii care realizează investigaţii 
jurnalistice profesioniste, organizaţiile neguvernamentale au 
lansat la 3 februarie 2017 o campanie de susţinere a 
jurnalismului de investigaţie şi a accesului la informaţie. În 
cadrul acestei campanii au fost organizate mai multe activităţi, 
inclusiv cluburi de presă, o conferinţă cu participarea experţilor din ţară şi de peste hotare ș.a. 
Pe parcursul lunii februarie, pe site-urile informaționale și în fiecare număr al ziarelor, pe prima 
pagină a fost publicat bannerul campaniei.  

 
2. Advocacy pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate a mass-mediei 

La 5 mai 2017, în cadrul Zilelor Libertății 
Presei, API a organizat și desfășurat masa 
rotundă cu genericul „Situația critică a 
presei scrise din R. Moldova”. 
Participanții la eveniment au menționat că 
Î.S. „Poșta Moldovei” face abuz de poziţia 
sa dominantă pe piaţa distribuţiei 
trimiterilor poştale, iar editorii sunt practic 
impuşi să semneze contracte de distribuţie 
care îi dezavantajează economic şi anexe la 

aceste contracte, în caz contrar, publicaţiile nu ar ajunge la abonaţi. Cei 27 de editori și 
reprezentanți ai redacțiilor ziarelor și revistelor au discutat și despre alte probleme de ordin 
economic și administrative, cu care se confruntă presa scrisă din Republica Moldova, 
lansând și unele propuneri pentru solidarizarea editorilor în scopul promovării mai active a 
intereselor redacțiilor și a cititorilor presei scrise.  
 
Din aprilie 2017, API a început monitorizarea realizării 
angajamentelor în domeniul mass-media asumate de 
autoritățile Republicii Moldova în Planul de acțiuni 
pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 
și în Programul de activitate a Guvernului. Au fost 
formulate mai multe recomandări pentru accelerarea 
ritmului de implementare adecvată a acțiunilor 
relevante pentru dezvoltarea mass-mediei. 
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3. Forumul mass-media 2017 
  

Forumul mass-media din Republica 
Moldova s-a desfăşurat la Chişinău în 
perioada 14-15 noiembrie 2017. La 
deschiderea Forumului au participat 
ambasadorii Uniunii Europene, Germaniei, 
Olandei, Marii Britarii, preşedintele 
Parlamentului Republicii Moldova, membri ai Comisiei parlamentare cultură, educaţie, 
cercetare, tineret, sport şi mass-media, și ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului. 
Experți din țară și de peste hotare (Germania, SUA, Letonia, Polonia România, Israel) au 
ținut mai multe ateliere, prezentări și master-classuri. În total, la Forumul mass-media 2017 
au participat peste 250 de personae: jurnaliști, editori, experți media, unii reprezentanți ai 
societății civile, bloggeri, comunicatori, la unele sesiuni au participat și studenți ai facultății 
de jurnalism, reprezentanţi ai unor structuri publice. 
Participanții la Forum au adoptat o Rezoluţie în care condamnă lipsa unor politici publice 
coerente de limitare a monopolurilor în domeniul mass-media și în domeniile conexe, ceea 
ce se răsfrânge negativ asupra calității informațiilor oferite consumatorilor de presă și 
permite utilizarea presei ca instrument de manipulare și propagandă. Colaboratorii 
instituţiilor mass-media au fost îndemnaţi să semnaleze cazurile de cenzură, să se opună 

controlului politic, exercitându-și profesia în 
beneficiul cetățeanului și în conformitate cu 
standardele profesionale. Ulterior, un grup de 
lucru format din experți media şi facilitatorii 
atelierelor care au avut loc în cadrul Forumului 
au formulat completări la Foaia de parcurs 
pentru dezvoltarea mass-mediei din Republica 
Moldova care a fist transmisă autorităţilor şi 
altor factori de decizie, precum și ambasadelor 
şi reprezentanţelor străine, instituţiilor şi 
organizaţiilor internaţionale care 

monitorizează dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova. 
 
4. Campania de informare și încurajare a implicării civice „Fii cu ochii pe 
autorități!” 

În cadrul campaniei „Fii cu ochii pe autorități!”, 
desfășurată în anul 2017 de API și portalul 
MoldovaCurata.md, au avut loc întâlniri la tema “Accesul 
la informație și transparența în procesul decizional pe 
înțelesul tuturor” cu participarea activiștilor civici, a 
funcționarilor publici, jurnaliștilor, reprezentanților ONG-
urilor, alți locuitori din orașele țării. Participanții au fost 
informați despre modalitățile de implicare în procesul de 
luare a deciziilor, cum pot fi făcute propuneri, oferite 
sugestii, recomandări de îmbunătățire a proiectelor de 
decizii examinate de autorități, cum pot fi semnalate 
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cazuri de utilizare incorectă și irațională a banilor publici, 
gestionare netransparentă a instituțiilor publice etc. 
Publicul a fost informat despre întrebările cele mai frecvente 
adresate de cetățeni la “linia verde” deschisă de API pentru 
întrebările care vizează accesul la informație și implicarea în 
procesul decizional. 
 
5. Campania „Cere socoteală pentru banii publici!” 

 
În cadrul campaniei de evaluare a transparenței procesului bugetar și 
utilizării mijloacelor publice „Cere socoteală pentru banii publici!”, cinci 
ziare membre API au organizat activități de monitorizare și informare cu 
privire la prioritățile pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere a 
localităților din regiunea în care se distribuie ziarul. De asemenea, au fost 

monitorizate eforturile autorităților publice locale privind informarea despre procesul 
bugetar la nivel local în contextul planificării și valorificării resurselor pentru drumurile 
locale, precum și în implementarea procedurilor participative de selectare a drumurilor 
locale pentru reabilitare/construcţie, utilizarea banilor publici în aceste scopuri.  

 

6. Campania „Cultura contează” 
În perioada februarie-iunie 2017, API a desfășurat o campanie de sensibilizare privind 
importanța programelor culturale locale. Scopul campaniei a fost de a promova importanța 
proiectelor culturale locale și modul în care acestea pot contribui la dezvoltarea 

comunităţilor. Campania a inclus mai multe activități: organizarea 
„meselor rotunde” în cinci centre raionale (Rezina, Ungheni, 
Cimișlia, Soroca și Hîncești – în total, 144 de participanți, inclusiv 
directori ai caselor din cultură din localități, coregrafi, 
conducători de cercuri artistice, angajați ai secțiilor de cultură), 
informarea despre posibilitățile de instruire on-line pentru 

angajații din domeniul culturii, publicarea articolelelor relevante în mass-media locale, 
realizarea interviurilor cu persoane ce 
activează și promovează proiecte culturale 
etc. Participanților la mesele rotunde le-au 
fost prezentate exemple ale industriilor 
culturale și creative din țările UE și cum pot fi 
acestea implementate la noi în țară, inclusiv 
prin intermediul parteneriatelor locale și nu 
doar, sau cu suportul tinerilor voluntari. 
Campania a făcut parte din programul 
„Cultura și Creativitatea”, finanțat de 
Uniunea Europeană. 
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7. Advocacy pentru protecţia spaţiului informaţional autohton 
 
În anul 2017, API a elaborat și a prezentat public trei rapoarte de monitorizare de conținut 
a cinci dintre cele mai importante posturi de 
televiziune din Federația Rusă, retransmise în 
Republica Moldova de către radiodifuzorii locali: 
Pervyi Kanal, RTR, REN TV, NTV și STS. Acestea au 
fost monitorizate în perioada 27 martie – 26 aprilie 
2017 din perspectiva mesajelor referitoare la cele 
mai importante teme/subiecte ale zilei în plan 
regional şi internaţional. Au fost elaborate 
propuneri pentru protecția spațiului informațional 
autohton. 
 

8. Campania împotriva informaţiilor false şi tendenţioase STOP FALS! 
În anul 2017 a continuat Campania împotriva informaţiilor false şi tendendenţioase STOP 
FALS!, desfăşurată de API în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent şi 
Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi. Scopul campaniei este diminuarea impactului 
falsurilor mediatice şi dezvoltarea capacității cetăţenilor de analiză critică a informației. 

În cadrul campaniei au fost publicate articole care 
deconspiră ştirile false, 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.  
La sfârşitului anului 2017, API a lansat pagina web www.StopFals.md - “Portalul care te 
protejează de falsuri și manipulări mediatice”. 
 

9. Advocacy pentru deontologia profesională şi etica jurnalistică 

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 
2017, au fost realizate câteva proiecte de asistenţă pentru Consiliul de Presă. 

 

10. Asistență juridică/Procese de judecată 
 
API a obținut câștig de cauză într-un proces cu Î. S. „Poșta Moldovei” privind asigurarea 
accesului la informație. 
„Poșta Moldovei” a fost silită să execute o decizie a Curții Supreme de Justiție (CSJ) privind 

http://www.mediacritica.md/
http://www.stopfals.md/
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asigurarea accesului la informație despre concursurile de achiziții desfășurate în anii 2014-
2016, solicitată de API (firmele care au prestat servicii de construcţie, renovare, reabilitare şi 
modernizare a oficiilor poştale din ţară, dar și sumele cheltuite în acest scop). În pofida 
hotărârii irevocabile emise de CSJ la 4 octombrie 2017, „Poșta Moldovei” nu a oferit 
informația solicitată. Din acest motiv, API a intentat procedurile juridice de executare silită. 
După o săptămână de la intentarea procedurii de executare silită, întreprinderea a expediat 
informația solicitată. Procesul de judecată între API și Î.S ”Poșta Moldovei” a durat un an și 
jumătate. 
 
Asistență juridică în procesul lui Constantin Grigoriță împotriva Președinției Republicii 
Moldova 
 
Constantin Grigoriță, membru API, l-a acționat în 
judecată pe Igor Dodon pentru îngrădirea accesului 
la conferințele de presă organizate de Președinție. 
În anul 2017, la o conferință de presă când Igor 
Dodon a prezentat raportul de o sută de zile de la 
preluarea conducerii statului, Constantin Grigoriță 
l-a întrebat cum poate să se închine agresorului, referindu-se la o întâlnire recentă cu liderul 
separatist de la Tiraspol. După acea conferință, Grigoriță nu a mai fost primit la 
evenimentele publice organizate de Președinție. Ulterior C. Grigoriță a atacat Președinția în 
judecată pentru blocarea accesului la informație. El este asistat în proces de avocatul 
contractat de API Vitalie Zama. Procesul este în desfășurare. 
 
În cadrul Campaniei de informare și încurajare a implicării civice „Fii cu ochii pe autorități!”, 
juristul contractat de API a acordat asistență juridică și reprezentare în instanța de judecată 
și în alte cazuri, inclusiv unui consilier local din Dubăsarii-Vechi (Criuleni) care a acționat în 
judecată primăria pentru refuzul de a oferi informații de interes public. După câteva ședințe 
de judecată, Judecătoria Criuleni i-a dat câștig de cauză consilierului, iar primăria Dubăsarii 
Vechi i-a oferit consilierului informația solicitată. În alt caz, o locuitoare a satului Ignăței 
(Rezina), a acționat în judecată primăria deoarece a depus trei cereri de angajare pentru 
locurile vacante în primărie, dar primarul nu a considerat de cuviință să dea curs acestor 
solicitări, dar nici să informeze despre motivul refuzului.  Dosarul se află în instanța de fond. 
 

• Publicaţii 

 

 În anul 2017, API a elaborat şi a prezentat public mai multe studii şi ghiduri la 
teme care vizează activitatea jurnalistică 

 
API și portalul www.MoldovaCurata.md au lansat studiul “Reacția 
instituțiilor publice la investigațiile jurnalistice: autosesizări multe, 
rezultate puține”. Autorii cercetării constată lipsa voinței politice de a-i 
exclude din serviciul public pe funcționarii cu probleme de integritate, 
în unele cazuri aceştia chiar sunt avansaţi în pofida faptelor 
semnalate în investigațiile jurnalistice profesioniste. Experţii 
atenționează și asupra numărului redus de sancțiuni aplicate 
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funcționarilor pentru nedeclararea averilor și intereselor personale. La evenimentul public 
de lansare a studiului au fost formulate un şir de recomandări pentru instituțiile de control 
și combatere a corupției, alţi factori de decizie, dar şi pentru reprezentanții societății civile și 
jurnaliști. 
 
La 17 mai 2017, API a prezentat studiul “Capturarea mass-mediei şi a 
altor mijloace de comunicare publică în Republica Moldova”, realizat 
la solicitarea Transparency International-Moldova. Studiul a cercetat 
situaţia de pe piaţa mass-media şi a sistemelor conexe de informare şi 
comunicare (bloguri, reţele de socializare) pentru a identifica 
potenţiale elemente de capturare a instituţiilor mass-media. Au fost 
studiate cazurile şi formele de manifestare a subordonării politicilor 
editoriale ale instituţiilor mass-media intereselor personale, politice 
şi/sau economice ale unor persoane şi grupuri potenţial interesate în manipularea opiniei 
publice pentru a susţine informaţional, a promova şi justifica în faţa publicului procesul de 
capturare a statului. 
 

Platforma online www.MediaForum.md, administrată de API în 
numele Consiliului de Presă, a lansat mai multe îndrumare pentru 
jurnaliști, care conțin recomandări și soluții oferite de experți 
privind unele probleme ce pot apărea în activitatea jurnalistică. 
Îndrumarele au fost realizate de către experți media, experți în 
comunicare și juriști, în baza webinarelor și consultațiilor online 
desfăşurate în anul 2017 pe platforma profesioniștilor media 
Mediaforum.md.    
 

• Parteneriate internaţionale 

 

 În anul 2017, API a consolidat parteneriatele cu unele organizaţii şi instituţii de 
peste hotare și a dezvoltat parteneriate noi 

 

PPPaaarrrttteeennneeerrriiiaaatttuuulll   cccuuu   CCCeeennntttrrruuulll    pppeeennntttrrruuu   JJJuuurrrnnnaaalll iiisssmmm   IIInnndddeeepppeeennndddeeennnttt,,,   BBBuuucccuuurrreeeşşştttiii   

(((RRRooommmââânnniiiaaa)))   
API în parteneriat cu CJI Bucureşti a început implementarea 
proiectului „Educaţia media se face în şcoală”. Scopul proiectului 
constă în dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice de instruire şi 
transmitere a cunoştinţelor de consum critic al produselor mass-
media, inclusiv de verificare a informațiilor, dezvăluire a știrilor 
false, evitarea manipulării şi a propagandei informaţionale. În 
august – septembrie 2017, a avut loc concursul pentru înscrierea 
profesorilor, fiind selectate 16 cadre didactice din întreaga țară. În 
perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2017, la pensiunea Gura 
Humorului din zona Bucovinei (România) a avut loc “Şcoala de 
toamnă” pentru cadrele didactice selectate.  
 
 

http://www.mediaforum.md/
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PPPaaarrrttteeennneeerrriiiaaatttuuulll   cccuuu   FFFuuunnndddaaațțț iiiaaa   FFFrrriiieeedddrrriiiccchhh   NNNaaauuummmaaannnnnn   pppeeennntttrrruuu   LLLiiibbbeeerrrtttaaattteee   (((GGGeeerrrmmmaaannniiiaaa)))   
În cadrul parteneriatului API cu Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania), în 
anul 2017 au fost organizate și desfășurate câteva ateliere tematice pentru jurnaliști și alte 
activități, inclusiv: 

 
Atelier „Falsurile media și instrumentele de fact-checking”, 
28 iulie 2017 
35 de jurnaliști, activiști civici și bloggeri au interacționat și 
au făcut schimb de experiență și de informații la tema 
falsurilor mediatice și instrumentelor de fact-checking cu 
experți media din România și Republica Moldova. În calitate 
de experți au fost invitați Ovidiu Vanghele, senior editor la 

Factual.ro - primul site de fact-checking pe politicile și pe declarațiile publice din România, 
Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent din România, Nicolae 
Țîbrigan, cercetător în relații internaționale la Fundația Universitară a Mării Negre, Petru 
Macovei, directorul executiv al API. 
 
Atelierul „Instrumente de investigare a achizițiilor publice”, 16-17 septembrie 2017  
Cei 25 de participanți: jurnaliști și activiști civici, au examinat situația sistemului de achiziții 
publice din R. Moldova, Ucraina și România și au analizat 
cazuri concrete de achiziții publice. În calitate de traineri 
au fost invitați Ana Poenariu de la RISE Project România, 
Viktor Nestulia de la Transparency International Ucraina, 
Anastasia Nani și Natalia Porubin de la Centrul de 
Investigații Jurnalistice din Moldova.  
 
Atelierul „Instrumente și standarde de luptă împotriva 
corupției”, 16-17 octombrie 2017 

25 de jurnaliști, studenți și reprezentanți ai societății civile 
au discutat aspecte ale corupției, instrumente de 
identificare, pornind de la exemplele oferite de experții 
Mariana Kalughin de la Centrul de Prevenire și Analiză a 
Corupției (Moldova) și Septimius Pârvu de la Expert Forum 
(România). Participanții au avut diverse exerciții practice 
pentru a înțelege mai bine fenomenul corupției și modul în 
care aceasta afectează întreaga societate, dar și rolul 
jurnaliștilor în depistarea cazurilor de corupție și a 

schemelor ilicite de fraudare și spălare a banilor 
publici. 
 
Vizită de studiu în Germania 
În decembrie 2017, în cadrul parteneriatului API cu 
Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, opt 
jurnaliști și jurnaliste de investigație (inclusiv cinci 
profesioniști media de la API și ziarele member ale 
Asociației) au participat la o vizită de studiu în 
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Germania. Timp de cinci zile, participanții s-au întâlnit cu jurnaliști și experți media din 
Germania, precum și cu jurnaliști din țările ex-sovietice, refugiați în această țară.   
 
De asemenea, în noiembrie 2017, Fundația Friedrich Naumann a finanţat participarea unor 
experţi străini la Forumul Mass-Media 2017.  
 

PPPaaarrrttteeennneeerrriiiaaatttuuulll   cccuuu   RRReeeppprrreeezzzeeennntttaaannnțțțaaa   UUUNNN   WWWOOOMMMEEENNN   
Timp de trei zile (12-14 iunie 2017), 
jurnalistele Gunnel Bergström și Maria 
Dahmén și fotojurnalista Åsa Sjöström din 
Suedia s-au aflat într-o misiune în R. 
Moldova, unde au împărtășit experiența 
Suediei în promovarea egalității de gen în 
jurnalism, comunicare și fotografie.  
Misiunea, cu genericul „Mesajul care face 
diferența”: Experiența Suediei în promovarea 
egalității de gen în media, comunicare și fotografie, a inclus ateliere de lucru și lecții publice 
cu peste 150 de jurnaliste și jurnaliști, comunicatori și comunicatoare din R. Moldova, dar și 
studenți care învață jurnalismul, științele comunicării și arta fotografică. 
Misiunea internațională a expertelor a fost organizată de API în parteneriat cu Programul 
ONU „Femeile în Politică”. 
 

PPPaaarrrttteeennneeerrriiiaaatttuuulll   cccuuu   FFFOOOJJJOOO:::   MMMEEEDDDIIIAAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTEEE   (((SSSuuueeedddiiiaaa)))   
În anul 2017, API a încheiat un acord de parteneriat cu organizația internațională FOJO: 
MEDIA INSTITUTE din Suedia pentru realizarea unui program de trei ani care urmărește 
consolidarea sustenabilității presei regionale din mai multe țări ale Parteneriatului Estic și 
Federația Rusă. În cadrul programului, vor fi organizate instruiri pentru unele categorii de 
angajați din mass-media regionale din Ucraina, Georgia, Moldova, Rusia, va fi oferită 
consultanță internațională pentru îmbunătățirea managementului presei regionale, vor avea 
loc schimburi de experiență și bune practice între editori etc. 
În noiembrie 2017 a avut loc conferința de lansare a programului, iar în perioada 4-8 
decembrie 2017, două reprezentante ale ziarelor membre API: Tatiana Mitrofan 
(„Observatorul de Nord”) și Natalia Chiosa („Expresul”) au participat la primul modul al școlii 
trimodulare pentru management media care a avut loc la Riga (Letonia). 
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• API la 20 de ani 

 

 În anul 2017, API a marcat 20 de ani de la înregistrare. Cu ocazia aniversării, au 
fost desfășurate mai multe activități de promovare a presei independente 

 

Cu ocazia aniversării, API a desfășurat un 
concursul pentru elevi cu genericul 
“Importanța presei independente pentru 
dezvoltarea democratică a Moldovei” la care au 
depus dosare peste 50 de elevi din licee și 
gimnazii din întreaga țară. Participanții au 
trimis eseuri, poezii, desene, caricaturi și filme 

video la tema concursului. 
La 29 septembrie 2017, în 
ziua când s-au împlinit 
două decenii de la înregistrarea API, a fost 
organizat un eveniment festiv cu 
participarea fondatorilor, a membrii actuali 
ai API, reprezentanților partenerilor şi ai 

donatorilor, dar și a elevilor câștigători ai concursului aniversar, însoțiți de profesori și rude. 
În aceeași zi, API a lansat o declarație specială, în care accentuează că dezvoltarea 
democratică a Republicii Moldova este imposibilă fără o presă independentă editorial şi 
viabilă economic. 
 

• Premiile anuale ale API 

 

 În anul 2017, API a continuat să stimuleze cele mai bune practice jurnalistice ale 
membrilor organizației 

 

Tradițional, API desfășurat concursurile profesionale interne pentru anul 2017. În total, la 
această ediţie, au fost acordate 25 de premii la opt categorii de concurs: 
„Cel mai bun reporter”: locul I (presa locală) – Tatiana Zabulica („Observatorul de Nord”), locul 
I (presa națională) – Marina Ciobanu („Ziarul de Gardă”); 

„Cea mai bună investigaţie jurnalistică”: locul I (presa locală) – 
Tudor Iașcenco („Cuvântul”), locul I (presa națională) – 
Anatolie Eșanu („Ziarul de Gardă”); 
„Cea mai bună fotografie” – Vadim Șterbate („Observatorul de 
Nord”); 
„Cea mai bună acţiune de impact social” –  ziarele „Cuvântul” 
și „Observatorul de Nord”; 
„Ziarul cu cel mai bun design print” – „Expresul”; 

„Cea mai bună pagină web” –  www.esp.md; 
„Dezvoltarea elementelor multimedia în jurnalism” –  ziarul „SP”; 
„Cel mai bun manager” –  Alina Radu („Ziarul de Gardă”). 
Preşedintele API, Tudor Iaşcenco a înmânat premiul special „Curaj + Demnitate = Reputaţie” 
lui Ilie Gulca (”Jurnal de Chișinău”) și Viorica Tataru (”Ziarul de Gardă”).  

http://www.esp.md/
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• PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2017 (inclusiv proiecte care au început în 
anii precedenţi sau vor continua în anii următori) 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total 

Buget executat în 
anul 2017 

“Consolidarea 
capacităţilor mass-
media independente, 
promovarea valorilor 
şi standardelor 
europene şi campania 
media împotriva 
informaţiei false şi 
tendenţioase” (în 
parteneriat cu CJI şi 
ATVJI) 

USAID/prin 
FHI360 

01.08.2014 - 
30.06.2018 

MDL 9,410,897 MDL 2,927,504.09 

În cadrul acestui proiect, API a continuat Campania împotriva 
informaţiilor false şi tendendenţioase STOP FALS!, desfășurată în 
parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia 
Telejurnaliştilor Independenţi (ATVJI), lansată în 2015.  

În anul 2017, în cadrul campaniei au fost publicate 44 de articole care 
deconspiră ştirile false în 18 ziare şi pe 10 site-uri informaţionale, au avut 
loc dezbateri în localităţile Republicii Moldova la tema falsurilor mediatice, s-au desfăşurat 
şedinţe ale Clubului de discuţii “Stop Fals!” (23 de dezbateri în regiuni1 și 3 cluburi de discuții2 
cu un total de 771 participanți – jurnaliști, reprezentanți ai ONG, reprezentanți ai autorităților 
locale, instituții de învățământ, cetățeni de diferite vârste și profesii), la tema știrilor false și 
distorsionate și a politicilor publice de contracarare a dezinformării. Partenerii API au 
monitorizat mass-media privind tendinţele de manipulare, au actualizat cu materiale 
relevante în limbile română şi rusă site-ul www.mediacritica.md, au editat un supliment 
tematic la săptămânalul “Ziarul de Gardă”, au realizat 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, inclusiv au fost organizate sesiuni de instruire 
pentru diferite categorii de angajaţi ai instituţiilor media independente 
(2 iunie 2017: atelier la tema gestionării eficiente a resurselor tehnice 
cu participarea a 13 colaboratori ai ziarelor independente; 30 iunie 
2017: atelier la tema accesului la informații pentru 15 jurnaliști din 

redacțiile membre API; 27 octombrie 2017: atelier în domeniul publicității, au participat 16 

                                                           
1 Dezbaterile au avut loc în localitățile: Rădulenii Vechi (Florești), Gașpar (Edineț), Malinovscoe (Rîșcani), Cimișeni și Slobozia-

Dușca (Criuleni), tabără de vară organizată de Centrul Media pentru Tineri (Costești, Ialoveni), Biești și Pohrebeni (Orhei), 

Cârpești și Tartaul (Cantemir), Calfa, Varnița și Gura Bâcului (Anenii Noi), Sauca (Ocnița), Ciuciulea (Glodeni), Sculeni (Ungheni), cu 

studenții Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM Chișinău, Bănești (Telenești), Chișcăreni (Sângerei), Arionești 

(Dondușeni), Rudi (Soroca), Feștelița (Ștefan-Vodă) Săiți (Căușeni). 
2 24 ianuarie 2017: ”Falsurile informaționale: între încălcare și sancțiune”; 4 martie 2017: ședința Clubului de discuții cu 

participarea jurnaliştilor şi a experţilor media ai Consiliilor de Presă ale ţările membre ale Parteneriatului Estic (Armenia, 

Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) şi Federaţia Rusă; 19 octombrie 2017: ”Post-adevărul în lumea modernă: mass-

media și războiul informațional”, cu invitatul special Artiom Filipenko din Ucraina.  

http://www.mediacritica.md/
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directori, redactori-șefi, responsabili sau agenți de publicitate de la majoritatea redacțiilor 
ziarelor membre API și de la unele instituții partenere; 8 decembrie 2018: atelier la tema 
legislației fiscale și contabile pentru redacţiile membre API, 15 directori de ziare și contabile 
au aflat informații noi privind modificările la Codul Fiscal și la Legea cu privire la 
contabilitate). 

 

O altă componentă a proiectului a vizat monitorizarea realizării angajamentelor în domeniul 
mass-media asumate de autoritățile Republicii Moldova în Planul național de acțiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere RM-UE. În anul 2017, au fost elaborate trei rapoarte de 
monitorizare, care au fost prezentate public în cadrul unor mese rotunde cu participarea a 78 
reprezentanți ai autorităților, experților din domeniu, jurnaliști etc. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total 

Buget executat în 
anul 2017 

“Promovarea 
drepturilor omului, 
toleranței și 
diversității prin mass-
media”  

Civil Rights 
Defenders 
(Suedia) 

01.01.2016 - 
31.01.2017 

EURO 43,284 EURO 9,779.12 

 

Acest proiect de instruire, informare și promovare a drepturilor omului a fost implementat pe 
parcursul anului 2016, iar ultimele activități – în ianuarie 2017. În cadrul proiectului, API a 
desfășurat întâlniri de informare și documentare la tema drepturilor omului, toleranței și 
diversității în 11 instituții de învățământ din țară, 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, a desfăşurat mai multe activităţi pentru 
membrii API, inclusiv o vizită de documentare la Craiova 
pentru managerii ziarelor membre API (8-11 decembrie 
2016). 
La 26 ianuarie 2017, peste 30 de elevi și profesori de la 11 
licee din ţară au vizitat Consiliul pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității, unde au 
aflat care sunt atribuțiile și cum funcționează la modul 
practic această autoritate națională de protecție împotriva 
discriminării.  
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Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul 
total 

Buget executat în 
anul 2017 

„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 11,531.45 

     

„Consolidarea principiului 
integrității și acordarea 
asistenței juridice pentru 
obținerea informațiilor de 
interes public prin 
intermediul platformei 
online 
www.moldovacurată.md”  

Fundaţia 
Soros-
Moldova, 
Programul 
Buna 
Guvernare 

01.04.2017 - 
31.03.2018 

$ 44,997 25,833.38 

 

Proiecte de susţinere a editării platformei on-line despre integritatea persoanelor cu funcţii 
publice www.MoldovaCurata.md, inclusiv un proiect care a 
început şi 2016 şi s-a încheiat în februarie 2017 şi altul care 
durează până în martie 2018.  
În cadrul proiectelor, în anul 2017 a continuat actualizarea 
portalului MoldovaCurata, fiind publicate, în total, 115 articole 
și investigații jurnalistice la tema integrității funcționarilor 
publici și altor categorii de personae cu funcții publice.  
De asemenea, au fost organizate și desfășurate, în parteneriat cu redacțiile ziarelor membre 
API, cinci întâlniri cu cetățenii în cadrul campaniei „Fii cu ochii pe autorități”, în cadrul cărora 
130 de persoane au aflat cum pot avea acces la informațiile publice și cum pot scrie și 
depune o cerere de acces la informație.  
În cadrul aceleiași campanii, API a editat broșura “Accesul la informație și transparența în 
procesul decizional pe înțelesul tuturor”, în limbile română și rusă, și un flyer tematic, care au 
fost oferite gratuit cetățenilor în cadrul întâlnirilor tematice de informare și educare privind 
accesul la informație și transparența în procesul decizional. 
 
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul 

total 
Buget executat în 

anul 2017 

„Promovarea ideilor 
și valorilor 
democratice în 
regiunile Moldovei”  

National 
Endowment for 
Democracy 
(SUA) 

01.05.2016 - 
31.03.2017 

$ 54,600 $ 33,734.87 

 

În cadrul proiectului, API a continuat editarea suplimentului „Obiectiv 
European: Să vorbim despre Europa”, prin care au fost promovate ideile și 
valorile democratice în regiunile Moldovei. Publicaţia a inclus reportaje, 
interviuri, analize care explică obiectivele Uniunii Europene, punând accent 
pe proiectele finanțate de UE în Republica Moldova, în special în zonele 

http://www.moldovacurata.md/
http://www.moldovacurată.md/
http://www.moldovacurata.md/
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rurale și combaterea miturilor despre UE și integrarea europeană. Suplimentul (2 pagini) a 
fost 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, în anul 2017 au fost editate și distribuite trei ediţii ale suplimentului „Obiectiv 
European: Să vorbim despre Europa”. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul 

total 
Buget executat în 

anul 2017 

„Dezvoltarea 
platformei 
Mediaforum, 
gestionarea 
dezbaterilor publice 
online, promovarea 
metodelor alternative 
de profesionalizare și 
stimulare a 
jurnalismului etic”    

Fundaţia Soros-
Moldova, 
Programul Mass-
Media 

01.06.2016 - 
30.04.2017 

$ 39,646 $ 21,834.39 

     

„Profesionalizarea 
jurnaliștilor prin 
metode inovative, 
dezbateri pe teme de 
actualitate și 
stimularea 
jurnalismului etic prin 
platforma online 
www.mediaforum.md”     

Fundaţia Soros-
Moldova, 
Programul Mass-
Media 

01.05.2017 - 
30.04.2018 

$ 39,996 $ 21,174.82 

 

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). 
Pe parcursul anului 2017, au fost desfășurate 15 dezbateri online la teme de interes pentru 
comunitatea jurnalistică din R. Moldova, de asemenea a avut loc un webinar și cinci 
consultații online cu experți media și jurnaliști din țară și de peste hotare. 
Totodată, platforma www.MediaForum.md a fost utilizată pentru desfăşurarea concursului 
public anual pentru oferirea Premiului Naţional de Etică şi Deontologie profesională 
jurnalistică. În anul 2017, acest Premiu a fost oferit redacției săptămânalului de investigații 
„Ziarul de Gardă”, membru API. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul 

total 
Buget executat 

în anul 2017 

„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 EUR 28,148.22 

http://www.mediaforum.md/
http://www.mediaforum.md/
http://www.mediaforum.md/
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Activitățile proiectului au susținut campania de evaluare a transparenței procesului bugetar 
și utilizării mijloacelor publice „Cere socoteală pentru banii publici!”. În cadrul proiectului, 

cinci ziare membre API: „Cuvântul”, „Gazeta de Sud”, „Jurnal de Chișinău”, 
„Observatorul de Nord” și „Unghiul” au monitorizat transparența și eficiența 
utilizării banilor publici pentru 
infrastructura rutieră locală, au 
organizat activități de informare cu 
privire la prioritățile pentru 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

în regiunea în care se distribuie ziarul. 
Redacțiile au organizat concursuri pentru 
cititori, întâlniri cu cetățenii, emisiuni radio și 
televizate, au creat grupuri pe rețelele de 
socializare și hărți interactive, menite să 
implice cetățenii din regiuni în evaluarea stării drumurilor și să-i informeze la tema bugetării 
și utilizării banilor publici pentru infrastructura drumurilor locale. 

De asemenea, au fost monitorizate eforturile autorităților publice locale 
privind informarea despre procesul bugetar la nivel local în contextul 
planificării și valorificării resurselor pentru drumurile locale, precum și în 
implementarea procedurilor participative de selectare a drumurilor locale 
pentru reabilitare/construcţie, utilizarea banilor publici în aceste scopuri. 
Experţii API au elaborat recomandări pentru autoritățile publice centrale 
și pentru autoritățile locale din Chișinău, Ungheni, Soroca, Rezina și 
Cimișlia în scopul planificării mai eficiente a utilizării mijloacelor 
financiare publice destinate infrastructurii rutiere, fiind identificate şi 
practici pozitive în acest domeniu, care pot fi replicate în alte localități. 

 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul 

total 
Buget executat 

în anul 2017 

„Monitorizarea 
posturilor TV rusești 
retransmise în 
Republica Moldova” 

Ambasada SUA 
în Republica 
Moldova 

07.03.2017 - 
31.05.2017 

$ 19,097 $ 19,097 

 
În cadrul proiectului au fost monitorizate cinci posturi TV din Federația Rusă, retransmise în 
Republica Moldova (Pervyi Kanal, RTR, REN TV, NTV și STS) în scopul identificării tehnicilor de 
manipulare și a mesajelor de propagandă. În perioada de implementare a proiectului au fost 
elaborate și prezentate public trei rapoarte de monitorizare în cadrul unor evenimente 
publice la care au participat, în total, 65 de persoane, inclusiv deputați în Parlament, membri 
ai CCA, reprezentanți ai altor instituții publici și ai misiunilor diplomatice străine, jurnaliști, 
comentatori politici, alte persoane interesate. Rapoartele au conținut și recomandări în 
atenția autorităților publice în scopul protejării spațiului informațional autohton și a 
diminuării efectelor campaniilor de dezinformare și propagandă. 
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Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul 

total 
Buget executat 

în anul 2017 

„Suport instituţional 
pentru Consiliul de 
Presă din Moldova”  

Fundaţia Est 
Europeană 

03.04.2017 - 
31.12.2018 

$ 30,988 $ 12,839.74 

 

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 
Buget executat 

în anul 2017 

„Creșterea vizibilității 
publice și 
împuternicirea 
cetățenilor să apeleze 
la Consiliul de Presă, o 
structură jurnalistică 
eficientă de 
autoreglementare”  

Freedom 
House (SUA) 

20.07.2017 - 
30.06.2019 

$ 90,000 $ 15,803.66 

 
Proiectul prevede desfășurarea unei campanii de informare și promovare a Consiliului de 
Presă în calitate de structură națională de autoreglementare jurnalistică care mediază litigiile 
dintre consumatorii de produse mediatice și redacțiile institițiilor de presă/jurnaliști. În cadrul 
proiectului, în 12 orașe din țară vor avea loc cluburi de discuții la tema calității produselor 
jurnalistice, vor fi elaborate și diseminate emisiuni TV și spoturi de promovare a normelor 
deontologiei profesionale jurnalistice, elaborate recomandări privind reflectarea în mass-
media a unor subiecte sensibile, va avea loc o vizită de studiu pentru membrii Consilliului de 
Presă etc. 
În anul 2017 a fost elaborată strategia de promovare a Consiliului de Presă și au avut loc 
primele ședințe ale clubului de discuții la tema calității produselor jurnalistice. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul 

total 
Buget executat 

în anul 2017 

„Educația media se 
face în școală”  

Ambasada 
Olandei în 
Bucuresti 

01.08.2017 - 
31.07.2018 

EUR 38,800 EUR 22,983.45 

 
Proiect implementat de API în parteneriat cu CJI 
Bucureşti în scopul dezvoltării abilităţilor cadrelor 
didactice de instruire şi transmitere a cunoştinţelor de 
consum critic al produselor mass-media, inclusiv de 
verificare a informațiilor, dezvăluire a știrilor false, 
evitarea manipulării şi a propagandei informaţionale. În 
august – septembrie 2017, a avut loc concursul pentru 
înscrierea profesorilor, la care au depus dosare 64 de 
cadre didactice din întreaga țară. Deoarece numărul 
doritorilor de a participa în acest proiect a fost mare, API şi CJI România au decis să selecteze 
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16 persoane, în loc de 12, cât s-a anunțat inițial. Totodată, redacţia săptămânalului de 
investigaţii „Ziarul de Gardă” le-a oferit celor 64 de profesori și profesoare care s-au înscris în 
concurs abonamente gratuite pentru o perioadă de 12 luni.  
În perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2017, la pensiunea Gura Humorului din zona 
Bucovinei (România) a avut loc “Şcoala de toamnă” pentru 16 cadre didactice selectate. 
Participanții au fost instruiți privind rolul mass-mediei și al informației în democrație, de ce 
sunt importante libertatea de exprimare și accesul la informație, cum să identifice știrile false 
și distorsionate, să educe spiritul critic al consumului de informații. În anul 2018, profesorii și 
profesoarele urmează să desfășoare activități de educație mediatică în localitățile lor. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul 

total 
Buget executat 

în anul 2017 

„Forumul Mass-Media 
2017”  

Fundaţia 
Soros-Moldova, 
Programul 
Mass-Media 

01.08.2017 - 
31.12.2017 

$ 29,497 $ 29,497 

 

Proiect de finanţare a desfăşurării Forumului Mass-Media 2017. Acest eveniment a avut loc 
la 14-15 noiembrie 2017, cu participarea a circa 250 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, studenți, experți din țară și de peste hotare (Germania, SUA, 
Letonia, Polonia România, Israel). Desfășurarea Forumului a fost co-finanțată de Fundația 
Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania), Deutsche Welle Academie (Germania) și 
Ambasada SUA în R. Moldova. 
Forumul Mass-Media este organizat anual de către Consiliul de Presă, în parteneriat cu API, 
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei Electronice (APEL).  
 
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul 

total 
Buget executat 

în anul 2017 

„Star-up-uri în media 
online în regiunile 
Moldovei și suport 
pentru 
profesionalizarea 
presei regionale în 
scopul informării 
obiective și 
responsabilizării 
aleșilor locali”  

Ambasada 
Marii Britanii 
la Chișinău 

01.09.2017 - 
31.08.2018 

£ 59,886 
 

£ 8,426.39 

 

Proiectul prevede susținerea creării și dezvoltării a cinci noi portaluri informaționale în 
regiunile Republicii Moldova, inclusiv: selectarea unor echipe de tineri în urma unui concurs 
public, desfășurarea unui ciclu de traininguri pentru beneficiarii proiectului în domenii care 
vizează calitatea conținutului editorial, aspecte tehnice și de management în gestionarea 
portalurilor, consolidarea abilităților de autofinanțare; suport pentru elaborarea designul-ui 
web, suport tehnic și de echipament, un program de mentorat cu experți media naționali etc. 
În anul 2017, API a desfășurat concursul de selectare a echipelor beneficiare (au fost 
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selectate echipe din Bălți, Drochia, Ialoveni, Basarabeasca și Comrat) și a desfășurat primele 
traininguri pentru beneficiari. 
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total 

Buget executat 
în anul 2017 

„Diminuarea efectelor 
manipulării și a 
informației false prin 
educarea 
consumatorilor de 
produse mass-media 
din Moldova”  

Uniunea 
Europeană 

08.12.2017 - 
07.12.2019 

EUR 382.146 EUR 2,366.89 

 

Proiectul prevede continuarea unor activități ale campaniei STOP FALS! prin crearea unei 
rețele de colaboratori ai campaniei în toate regiunile/raioanele țării. Colaborarii campaniei 
vor desfășura întâlniri cu locuitorii din mediul rural, în cadrul cărora se va discuta despre 
calitatea produselor jurnalistice, falsurile mediatice, manipulare și dezinformare. API va tipări 
materiale promoționale care vor fi diseminate în timpul întâlnirilor, un film documentar care 
va fi difuzat în rețelele sociale, pe site-uri și la unele posturi TV, va elabora articole de 
dezmințitre a falsurilor și manipulărilor despre UE și politicile comunitare, care vor fi 
publicate în ziare și pe site-uri.  
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TRANSFERURI CĂTRE MEMBRII API 2017 

 

• Suma totală transferată către membrii şi partenerii API (inclusiv pentru prestarea 
serviciilor publicitare): 832,819.62 lei, inclusiv membrilor API - 819,949.62 lei 

• În descreştere cu circa 30% faţă de anul 2016 (1,227,147.97 lei) 
• Tabel comparativ al transferurilor către membrii şi partenerii API în ultimii cinci ani (în lei):  

 

 

 

INTERMEDIEREA SERVICIILOR PUBLICITARE 2017 

• Suma transferată pentru prestarea serviciilor publicitare în ziarele membre API: 
98,891.96 lei 

• În descreştere cu 23,6% faţă de anul 2016 (129,360.74 lei) 

 

(Anexa 1: Transferuri către ziarele membre și partenere API 2017) 
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RAPORT FINANCIAR 2017 (în lei) 

 

Venituri totale 8938791 

Venituri din incasari a mijloacelor cu destinaţie specială (granturi şi 
proiecte gestionate de API) 8143903 

Venituri din activitatea economică (prestare de servicii), inclusiv: 794888 

Prestare servicii publicitare 316682 

Prestare alte servicii (publicare articole, organizare evenimente ş.a.) 317252 

Servicii abonare ziare 7404 

Alte venituri (dobânda bancară, diferenţe de curs favorabile)  153550 

Cheltuieli totale 9413132 

Cheltuieli din mijloacele cu destinaţie specială (granturi şi proiecte 
gestionate de API), inclusiv 8143903 

Servicii media, video, radio şi TV 1103100 

Servicii publicare articole print şi online 1008966 

Servicii publicitare în proiecte 57507 

Servicii de logistică pentru organizarea evenimentelor (întâlniri, şedinte, 
dezbateri) 253186 

Deservire evenimente (arenda sălilor, a echipamentului, alimentare, 
cazare) 525509 

Servicii transport, indemnizaţii călătorie, arenda automobil, combustibil 154562 

Remunerarea muncii, inclusiv contribuţii angajator 3721951 

Onorarii experţi străini, TVA import 220119 

Consumuri şi cheltuieli materiale (cosumabile, broşuri, ghiduri, produse, 
apă ş.a.) 307678 

Servicii IT (inclusiv hosting, domenii, deservire program 1C) 240274 

Chiria oficiului şi servicii de întreţinere 326204 

Servicii comunicaţii (telefonie fixă şi mobila, Internet, poştale) 44766 

Servicii bancare, de audit 83102 

Servicii informaţionale (produse mass-media, comunicate, acces la 
informaţii) 24019 

Alte servicii (instruire, traducere, juridice, abonare ş.a.) 65364 

Alte cheltuieli (taxă participare congres, asig. medicală peste hotare, 
înregistrarea mărcii comerciale) 7596 
    

Cheltuieli totale din activitatea economică 1269229 

Cheltuieli privind serviciile de publicitate intermediate, inclusiv: 267720 

Achitarea prestării serviciilor publicitare 143119 

Remunerarea muncii, inclusiv contribuţii angajator 124601 

    

Cheltuieli generale şi administrative, inclusiv: 1001509 

Remunerarea muncii, inclusiv contribuţii angajator 711698 

Onorarii experţi străini, TVA import 64476 
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Consumuri şi cheltuieli materiale (consumabile, materiale promoţionale, 
premii API) 65561 

Deservire evenimente (arenda sălilor, echipamentului, alimentare) 62279 

Indemnizaţia de călătorie, servicii transport 18823 

Servicii bancare 12561 

Cotizaţia de membru BATI 4200 

Cotizaţia de membru WAN/IFRA 2017 6386 

Amortizarea imobilizărilor 1350 

Alte servicii (servicii IT, deservirea aparat de casă ş.a.) 14627 

Alte cheltuieli (diferenţe de curs nefavorabile, impozite şi taxe) 39548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂ 

 

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


