
 

 

 

 

 

 

Foto: Conferința “Dezinformarea ca instrument de propaganda: tendințe și impact regional”,  

Chișinău, 24 ianuarie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia Presei Independente (API) 

RAPORT ANUAL 222000111999 

Adunarea Generală a Membrilor API, 19 iunie 2020 

 



 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2019 

 

P
ag

in
a 
2

 

 

DDIIRREECCŢŢIIII  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  ÎÎNN  22001199  

• Advocacy pentru democrație, stat de drept, libertatea presei, îmbunătăţirea 
cadrului legal şi a statutului economic al mass-media 

• Monitorizarea reformelor în domeniul mass-media 

• Lupta împotriva dezinformării, informațiilor false și tendențioase, promovarea 
consumului critic de produse media 

• Stimularea creşterii profesionale și instruirea diferitor categorii de angajaţi ai 

redacțiilor membre API și ai altor instituții mass-media 

• Suport pentru dezvoltarea economică, suport editorial şi tehnic constituenţilor 
şi instituţiilor mass-media reprezentate în API  

• Promovarea implicării jurnaliștilor și a cetăţenilor în monitorizarea utilizării 
banilor publici, monitorizarea integrității persoanelor cu funcții publice și în 
procesele de luare a deciziilor la nivel central și local 

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

• Încurajarea inovațiilor în jurnalism, a investigațiilor jurnalistice, a 
jurnalismului care promovează drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen 

• Intermedierea prestării serviciilor publicitare, dezvoltarea ofertei comerciale și 
a capacităților Departamentului vânzări și achiziții corporative API 
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IINNDDIICCAATTOORRII  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNȚȚĂĂ,,  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAAŢŢII  ÎÎNN  22001199  
 

444888999  
  

 

întâlniri cu consumatorii de produse media din diferite regiuni ale 
țării în scopul promovării consumului critic de media 

222222777   
profiuri ale candidaților în alegerile parlamentare și locale, 
investigate de jurnaliștii API 

333888   
cursuri de instruire pentru jurnaliștii și studenții la facultățile de 
jurnalism, inclusiv traininguri, ateliere, consultații online, 
webinare 

333555   
de colaboratori ai Campaniei împotriva informațiilor false și 
tendențoiase STOP FALS! instruiți 

333111   
produse diseminate în mass-media și rețelele sociale (articole, 
spoturi video, emisiuni din ciclul „Media scanner”, „Europa pentru 
mine” ș.a.) 

333111   
declaraţii/apeluri în apărarea libertăţii şi a drepturilor presei şi ale 
jurnaliştilor, a drepturilor omului și alte aspecte ale dezvoltării 
democratice  

222111   
proiecte gestionate (continuate sau demarate), inclusiv 12 proiecte 
noi 

111111   publicații, inclusiv îndrumare, ghiduri, broșuri, suplimente  

111000   studii și rapoarte de monitorizare 

111000   
„mese rotunde” și dezbateri la diferite teme de interes public și 
profesional 

555   
portaluri și pagini web administrate: www.api.md, 
www.stopfals.md, www.moldovacurata.md, www.mediaforum.md, 
www.consiliuldepresa.md și paginile acestora din rețelele sociale 

555   

concursuri pentru jurnaliști și/sau redacții, inclusiv trei concursuri 
naționale: „Investigațiile anului 2019”, „Click pentru egalitate de 
gen”, Premiul Național de Etică și Deontologie jurnalistică 2018, și 
concursul intern „Premiile anuale ale API 2019” 

555   
redacții beneficiare de consultanță internațională în consolidarea 
afacerilor 

555   

parteneriate strategice dezvoltate, inclusiv unul nou (FOJO MEDIA 
INSTITUTE/Suedia, Fundația Naumann pentru Libertate/Germania, 
UN WOMEN Moldova, Centrul de expertiză europeană 
EUROPULS/Belgia Centrul pentru Jurnalism Independent 
(Washington, SUA) 

444   procese de judecată, inclusiv asistență juridică constituenților API 

333   
evenimente naționale de rezonanță, (Forumul Mass-Media 2019 și 
două conferințe regionale) 

222   
proiecte de legi și documente de politici publice în domeniul mass-
media, adresate autorităților 

111   rețea de fact checking constituită 

http://www.api.md/
http://www.stopfals.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.mediaforum.md/
http://www.consiliuldepresa.md/
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AADDVVOOCCAACCYY  PPEENNTTRRUU  DDEEMMOOCCRRAAŢŢIIEE,,  SSTTAATT  DDEE  DDRREEPPTT,,  LLIIBBEERRTTAATTEEAA  

PPRREESSEEII,,  ÎÎMMBBUUNNĂĂTTĂĂŢŢIIRREEAA  CCAADDRRUULLUUII  LLEEGGAALL  ŞŞII  AA  SSTTAATTUUTTUULLUUII  

EECCOONNOOMMIICC  AALL  MMAASSSS--MMEEDDIIAA,,  ÎÎNN  AALLTTEE  DDOOMMEENNIIII  CCOONNEEXXEE  
 

  În anul 2019, API a semnat/iniţiat 31 de declaraţii/apeluri/atitudini: 
 

✓ Declarație privind suportul pentru misiunea națională de monitorizare a procesului 
electoral desfășurată de Asociația Promo-Lex (21 Ianuarie 2019) 

✓ ONG-urile de media condamnă bruscarea echipei Jurnal TV de către un magistrat de la 
Judecătoria Chișinău (13 Februarie 2019) 

✓ Apelul ONG-urilor de media către concurenții electorali, simpatizanții lor și jurnaliști 
(15 Februarie 2019) 

✓ Reacția ONG-urilor de media la acțiunile de agresare și intimidare a cameramanului de 
la BTV (20 Februarie 2019) 

✓ ONG-urile de media condamnă agresarea echipei de filmare Jurnal TV la Sângera (25 
Februarie 2019) 

✓ Declarația Coaliției Alegeri Libere și Corecte față de alegerile parlamentare din 24 
februarie 2019 (25 Februarie 2019) 

✓ ONG-urile de media condamnă acțiunile de intimidare a echipei de filmare a Reporter 
de Gardă (26 Februarie 2019) 

✓ Condamnăm practicile de restricționare a accesului TV8 la briefingul PDM și încercările 
de a diviza jurnaliștii (14 Martie 2019) 

✓ Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale (20 Martie 2019) 
✓ 10 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009 din Moldova – încă în așteptarea justiției 

(8 Aprilie 2019) 
✓ ONG-urile de media condamnă comportamentul agresiv al persoanelor care au atacat 

echipa PRO TV (10 Aprilie 2019) 
✓ Memoriu privind libertatea presei în Republica Moldova (3 mai 2018 – 3 mai 2019) 
✓ Poziția ONG-urilor de media față de agresarea verbală a jurnaliștilor de către primarul 

satului Drepcăuți, raionul Briceni (13 Mai 2019) 
✓ ONG-urile de media condamnă intimidările unei companii private în adresa reporterei 

Julieta Savițchi de la CIJM (7 Iunie 2019) 
✓ Declarația Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic 

privind situația din Republica Moldova (9 Iunie 2019) 
✓ ONG-urile de media: „Aducem la cunoștința ambasadelor și instituțiilor 

internaționale de media faptul că în Republica Moldova s-au multiplicat cazurile de 
agresare a jurnaliștilor” (10 Iunie 2019) 

✓ Apel către judecătorul constituțional Veaceslav ZAPOROJAN – demisionați (19 Iunie 
2019) 

✓ Apel public al organizațiilor societății civile cu privire la atitudinea și așteptările 
față de noua guvernare (20 Iunie 2019) 

✓ Apel public către judecătorii constituționali să-și prezinte neîntârziat demisia (26 
Iunie 2019) 

✓ ONG-urile de media cer soluționarea imediată și necondiționată a problemei 
accesului presei la ședințele administrației publice locale (16 Iulie 2019) 

✓ ONG-urile de media cer demisia președintelui Consiliului Concurenței și urgentarea 
adoptării noii legi cu privire la publicitate (30 Iulie 2019) 

✓ Numirea netransparentă a doi judecători constituționali de către Parlament 
subminează în continuare încrederea publică în independența Curții Constituționale 
(17 August 2019) 

✓ Declarația societății civile din Republica Moldova cu referire la Legea Deșeurilor (20 
August 2019) 

✓ Declaraţia membrilor API privind reflectarea alegerilor locale generale din 20 
octombrie 2019 (20 August 2019) 



 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2019 

 

P
ag

in
a 
5

 
✓ Constatările Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte înainte de alegerile locale 

generale din 20 octombrie 2019 (18 Octombrie 2019) 
✓ ONG-urile de media cer CA să nu faciliteze concentrarea proprietății mediatice în 

interesul PSRM (6 Noiembrie 2019) 
✓ ONG-urile de media solicită Guvernului Chicu să includă în programul său de 

activitate angajamente cu privire la îmbunătățirea situației mass-media (20 
Noiembrie 2019) 

✓ Declarația ONG-urilor de media în contextul afirmațiilor dlui Moțpan privind 
interceptările (22 Noiembrie 2019) 

✓ Declarația Platformei Naționale a Republicii Moldova a Forumului Societății Civile din 
Parteneriatul Estic cu privire la programul de activitate a Guvernului Republicii 
Moldova (8 Decembrie 2019) 

✓ Apelul ONG-urilor de media către deputați privind revenirea la pachetul legislativ 
pentru îmbunătățirea cadrului legal de activitate a mass-media (11 Decembrie 2019) 

✓ ONG-urile de media cer MAI să investigheze acțiunile de intimidare a jurnaliștilor de 
către persoane anonime (31 Decembrie 2019) 

 

  Activităţi de advocacy pentru îmbunătățirea cadrului legal și apărarea 
drepturilor economice ale editorilor: 

 

1. Advocacy pentru îmbunătățirea cadrului legal de funcționare a mass-mediei  

• API și alte organizații medie partenere a transmis Guvernului condus de Maia 
Sandu lista priorităților în domeniul mass-media. 
Urmare a discuțiilor care au avut loc în timpul întâlnirii Prim-ministrului M. Sandu cu 
reprezentanții instituțiilor și organizațiilor mass-media din 18 iunie 2019, organizațiile 
neguvernamentale din domeniul mass-media – Asociația Presei Independente (API), 
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociația Presei Electronice (APEL), au 
transmis o listă cu problemele prioritare ale sectorului mediatic și o descriere a 
potențialelor soluții și acțiuni care ar trebui întreprinse în regim de urgență pentru 
soluționarea acestor probleme prioritare.   
Priorități: 

➢ Demonopolizarea pieței publicității și asigurarea eficienței Consiliului 
Concurenței în investigarea și sancționarea înțelegerilor de cartel pe piața 
publicității; 

➢ Excluderea controlului politic asupra membrilor Consiliului Audiovizualului; 
➢ Asigurarea măsurării credibile a audienței posturilor TV; 
➢ Garantarea corespunderii interesului public al activității IPNA Teleradio-

Moldova; 
➢ Asigurarea accesului la informația de interes public; 
➢ Asigurarea condițiilor de distribuție pentru publicațiile periodice; 
➢ Facilitarea condițiilor de locațiune a sediilor pentru redacțiile instituțiilor 

mass-media în clădirile proprietate publică. 

• În anul 2019, experții API au elaborat un 
proiect de lege pentru modificarea Legii 
concurenței. Proiectul urmărește racordarea 
legislației în domeniul concurenței la standardele 
europene privind protejarea pluralismului mass-
media, dar și responsabilizarea și eficientizarea 
activității Consiliului Concurenței, inclusiv 
instituirea interdicției acordurilor 
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anticoncurențiale care au ca efect îngrădirea pluralismului mediatic; cerințe speciale privind 
stabilirea poziției dominante şi evaluarea abuzului de poziție dominantă în domeniul 
publicității mass-media; cerințe speciale privind concentrările economice în domeniul 
publicității mass-media; studierea piețelor relevante în domeniul publicității mass-media ca 
o direcție prioritară de activitate a Consiliului Concurenței; cerințe speciale privind 
procedura de examinare a presupuselor cazuri de încălcare a legislației concurențiale în 
domeniul publicității mass-media etc. Proiectul a fost înregistrat ca inițiativă legislativă la 23 
septembrie 2019, dar nu a fost încă examinat. 

2. Advocacy pentru apărarea drepturilor editorilor de presă scrisă  

• După schimbarea guvernării în iunie 2019, API a semnalat noilor autorități 
asupra necesității de modificare a condițiilor contractuale de colaborare cu 

Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. Urmare a acestor demersuri, în iulie – 
septembrie 2019 au avut loc mai multe întâlniri cu directorul general intermar al 
Întreprinderii Ruslan Chitoroagă cu participarea editorilor membri API, la care au fost 
negociate unele prevederi contractuale. 

 

PPUUBBLLIICCAAȚȚIIII  ȘȘII  GGHHIIDDUURRII  
 

 Ghiduri 
 

• Pe parcursul anului 2019, API în calitate de organizație care 

asigură Secretariatul Consiliului de Presă din R. Moldova, a editat 
un îndrumar cu bune practici în gestionarea activităţilor 
redacţiei și interacţiunea cu publicul, aplicate în ultimii doi 
ani de instituții mass-media din Republica Moldova și care 
merită să fie preluate de alte redacții. 

• Tot sub egida Consiliului de Presă, în 2019 API a elaborat și 
publicat 5 îndrumare de profesionalizare pentru jurnaliști, 
urmare a instruirilor la distanță (webinare și consultații online), 
desfășurate pe platforma www.MediaForum.md, gestionată de 
API, inclusiv: Artur Corghencea “Campaniile electorale: sfaturi 
pentru jurnaliști”; Tatiana Puiu “Jurnalismul din instanțele de 

judecată. Ce trebuie să știi când relatezi despre justiție?”, Elena Vijulie Tănase “Campaniile 

de presă la TV. Cum le organizezi ca să fie cu impact?”, Zurab Kodalashvili “Documentarul 
TV: de la idee la realizare. În limba rusă. În limba română”, Valentina Ursu “Importanța 
întrebărilor: cum îi facem pe oameni să vorbească atunci când nu vor?”. 
 

             

http://www.mediaforum.md/
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 Publicații 

 

• În cadrul campaniei împotriva informației false și 
tendențioase STOP FALS!, API a editat broșura 
„Abecedarul dezinformării pro-Kremlin”, în limbile 
română și rusă, adaptată după modelul unei publicații 
europene cu aceeași denumire. În Abecedar sunt 
descrise, de la A la Z, cel mai des întâlnite afirmații 
false și distorsionate ale propagandei pro-Kremlin, 
utilizate pentru a manipula opinia publică. 

 

• În cadrul proiectului „Diminuarea efectelor manipulării şi a 
informaţiei false prin educarea consumatorilor de produse media din 
Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, API 
a editat broșura “Ai grijă ce știri consumi”. Broșura conține cele 
mai relevante materiale, în limbile română și rusă, realizate și 
publicate de API, portalul Stopfals.md și unele instituții mass-media 
din țară și de peste hotare, în care sunt dezmințite informațiile false 
și tendențioase. 

 
• În cadrul Forumului Mass-Media 2019 a fost lansată „Cartea neagră a risipei banilor 
publici în Republica Moldova”, în care sunt incluse nouă cele mai bune investigații 
jurnalistice publicate în ultimul an despre irosirea și 

delapidarea banilor publici, inclusiv din fondurile europene. 
Cartea neagră este un proiect al Fundației Friedrich 
Naumann pentru Libertate din Germania, implementat în 
parteneriat cu API, după exemplul colegilor din Bulgaria, 
care din 2015 editează „Black book of Government waste in 
Bulgaria”. Cele nouă investigații din „Cartea neagră a risipei 
banilor publici în Republica Moldova” reflectă cazuri când 
banii contribuabililor au fost folosiți abuziv prin cheltuieli 
publice pentru proiecte inutile sau de proastă calitate, fie că este vorba de reparații de 
drumuri începute și nefinisate, de reparații de școli tergiversate sau de implementarea 
neeficientă a unor reforme importante pentru țara noastră. 

 

• În numele Consiliului de Presă, API a editat și a distribuit Codul 

deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în versiune 
completată (broșuri și postere).  
 

• În 2019, API editat două ediții ale 
suplimentului “Europa pentru mine. 
Susținere și oportunități europene”, care 
au fost distribuite la întâlnirile cu cetățenii 
și în cadrul Zilelor Europei 2019. 
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PPAARRTTEENNEERRIIAATTEE  

  În anul 2019, API a consolidat parteneriatele vechi cu organizaţii şi instituţii 
din ţară şi de peste hotare şi a dezvoltat parteneriate noi 

Parteneriatul cu FOJO MEDIA INSTITUTE (Suedia) 

• În anul 2019, API a dezvoltat parteneriatul cu FOJO Media Institute (Suedia), stabilit în 
anii precedenți. În cadrul acestui parteneriat, La 5 martie 2019, API a organizat și 
desfățurat conferinţa regională „Diversitatea în mass-media: este timpul să 
redefinim jurnalismul de calitate pentru a asigura egalitatea?” cu participarea a 

peste 60 de jurnaliști, editori, experți 
media din R. Moldova, Suedia, Belarus, 

Ucraina, Rusia, Georgia, Polonia. În 
cadrul conferinței au fost prezentate 
cele mai importante concluzii ale 
studiului „Bani. Putere. Stereotipuri. 
Contează egalitatea de gen în mass-
media?” care analizează situația pe 
piața muncii în sectorul mediatic din trei 
țări: Republica Moldova, Georgia și 
Federația Rusă, în baza a 648 de 
interviuri cu jurnaliști, editori și experţi 
media din cele trei țări. 

 

• În cadrul acestui parteneriat, în perioada 17-21 

martie 2019, patru colegi - Lucia Bacalu 
(Expresul), Nicolae Sanduleac (Unghiul), Natalia 
Psenicinii (Observatorul de Nord) și Marina 
Bzovaia (SP), dar și câțiva colegi din Belarus, au 
participat la o vizită de studiu în Polonia. 
Participanții la vizita de studiu au vizitat câteva 
publicații locale poloneze, au făcut schimb de 
idei și experiență cu privire la modalitățile de 
promovare a redacțiilor locale și posibilitățile de 
a obține resurse financiare.  

 

• Cu susținerea FOJO Media Institute, la 

5-7 aprilie 2019, a avut loc trainingul 
“Cheia succesului în multimedia: 
creativitate, flexibilitate și multă 
muncă”, cu 14 participanți, inclusiv 2 
membri API, trainer international – 
Oksana Silantieva (Rusia). Jurnaliștii au 
învățat tehnicile storytelling-ului, cum să 
elaboreze hărți, fotografii și cronologii 
interactive care să completeze un text 
jurnalistic. Doi dintre cei mai activi 
participanți au fost premiați. 
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• La 14-16 iunie 2019 a fost organizat trainingul “Marketing de succes pe bani 
puțini” cu trainera internațională Linor Goralik (Israel). 15 responsabili de marketing 

și proiecte media din redacțiile 
instituțiilor de presă, inclusiv 3 
din redacțiile membre API, 
reprezentanți ai ONG-urilor și 
inițiativelor societății civile, și 
antreprenori sociali, motivați să 
se dezvolte în domeniul 
marketingului, au învățat cum să 
realizeze și promoveze proiectele 
media, evenimentele, campaniile 

cu resurse financiare minime. De 
asemenea, aceștia au fost 

familiarizați cu elementele esențiale ale marketingului narativ și campaniilor de 
crowdfunding. 

 

Parteneriatul cu FUNDAȚIA FRIEDRICH NAUMANN PENTRU LIBERTATE (Germania) 

• În cadrul Forumului mass-media 2019 care s-a desfășurat la 4-5 noiembrie 2019, Fundaţia 
Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania) și API au premiat câștigătorii concursului 
național „Investigațiile jurnalistice ale anului 2019”, ediția a doua. Concursul are scopul 
de a stimula jurnaliștii de investigație din Republica Moldova și a aprecia meritele acestora 
în lupta împotriva corupției și a altor fărădelegi.  
La categoria „Investigația anului 2019 
în mass-media națională”, locul I nu a 
fost oferit, în schimb pentru locurile II 
și III au fost desemnate câte două 
investigații câștigătoare, locul II –  
„Șefi pe viață la FMF: Afacerea 
„Fotbalul” (autori Anatolie Eșanu și 

Victor Moșneag, „Ziarul de Gardă”) și 
„Operațiunea TRANSPORT” (autor 
Constantin Celac), iar locul III – 
„Numărătoarea” (Liuba Șevciuc, RISE 
Moldova) și „Paza principalelor 
instituții de stat, asigurată de firme cu 
trecut penal din anturajul lui Vlad Plahotniuc și al hoţului în lege Makena” (Julieta Savițchi, 
Centrul de Investigații Jurnalistice).  
La categoria „Investigația anului 2019 în mass-media locală/regională” pe locul I s-a clasat 
investigația „De 10 ani orașul Cupcini, raionul Edineț nu mai are apă potabilă la robinet”, 
realizată de echipa de jurnaliști Dumitru Pelin și Irina Baxan de la portalul Nordnews.md, 
Bălți, pe locul II investigația „Investiţii mâncate de rugina nepăsării şi a ignoranţei”, autor 
Tudor Iașcenco de la ziarul „Cuvântul”, Rezina, iar pe locul III investigația „Spaţiile verzi din 
Orhei, „parfumate” din buget cu milioane de lei”, autoare Tatiana Djamanov, Radio Orhei. 
În calitate de premii, fiecare câștigător al concursului va putea aplica în 2020 pentru o bursă 
a Fundaţiei Friedrich Naumann pentru Libertate, în valoare de 500 până la 1000 Euro pentru 
realizarea unei investigații la tema corupției/delapidării alocațiilor financiare din asistența 
europeană oferită Republicii Moldova. De asemenea, autorilor celor mai bune investigații ale 

anului 2019 le-au fost înmânate certificate care garantează plata unor onorarii pentru 
transmiterea dreptului de traducere și republicare a investigațiilor în alte surse media. 



 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2019 

 

P
ag

in
a 
1

0
 

• Cu suportul Fundației Friedrich Naumann, în 2019 au 
fost organizate și desfășurate câteva cursuri de 
instruire: 
8.-9.10.2019 - training “Mobile Journalism (MoJo)” 
(traineri: Ovidiu Stancu, VICE România și Gabriel 
Encev), 19 participanți, inclusiv un membru API. 
Jurnaliștii au aflat cum să-și aleagă eroii și poveștile și 
să-și cucerească audiența, cum să realizeze și monteze 
rapid video-uri atractive și interesante doar cu un 
telefon mobil și să le publice în timp record. 
 

25.10-13.11.2019 – ciclu de trainiguri în regiuni 

“Data Journalism” (Ungheni, Comrat, Bălți), 
traineri: Olga Ceaglei, RISE Moldova și Mihai 
Munteanu, RISE Project România, 42 participanți, 
15 membri API. Jurnaliștii au discutat cu experții 
despre tehnici de căutare şi de analiză a 
informaţiilor şi instrumente de vizualizare a 
datelor, platforme oficiale şi neoficiale, unde pot 
fi accesate informaţii despre averile 
funcţionarilor, tendere şi achiziţii. 

 

• Friedrich Naumann pentru Libertate a finanţat participarea unor experţi străini la 
Forumul Mass-Media 2019. 

 

Parteneriatul cu UN WOMEN Moldova 

• API și UN WOMEN Moldova au premiat 
jurnaliștii și jurnalistele care abordează 
profesionist subiectele conexe egalității de 
gen în cadrul celei de-a doua ediții a 
concursului național „Click pentru 
egalitate de gen”. Festivitatea de 
premiere a avut loc în cadrul Forumului 
Mass-Media 2019. 
La categoria Presă scrisă și presa online, 
premiu I i-a fost oferit jurnalistei Doina Stimpovschii de la portalul Moldova.org, pe 
locul doi s-a clasat Cristina Cucoș de la portalul Suntparinte.md, iar premiul trei i-a 
fost oferit Alinei Andronache, autoarea Vlogului unei Mame Feministe.  

La categoria Audiovizual (TV și radio), topul arată în felul următor: locul 1 – Olga 
Stăvilă, jurnalistă la Radio Moldova, locul 2 – Elena Derjanschi, Prime TV, iar locul 3 – 
Ana Sârbu de la TV 8.  
Au fost oferite și trei premii pentru cele mai bune fotografii din perspectiva 
egalității de gen: locul 1 – Dmitrii Vosimeric de la Centrul mass-media militară al 
Ministerului Apărării, locul 2 – Ecaterina Alexandr, Ziarul de Gardă, iar locul 3 – Dinu 
Rusu, Ecopresa.md. 
Câștigătorii fiecărei categorii au primit trofeul concursului „Click pentru egalitate de 
gen” 2019, în forma unei statuete originale din bronz care reprezintă egalitatea 
genurilor, toți laureații concursului au beneficiat de premii de valoare. 
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PPRROOCCEESSEE  JJUUDDIICCIIAARREE  
 

• După sechestrarea abuzivă de către 
Inspectoratul de poliţie Rezina a tirajului 
ziarului „Cuvântul” care era transportat de 
la tipografie la centrul de poştă din Rezina și 

amendarea șoferului autoturismului (10 mai 
2018), API și Centrul de investigații 
jurnalistice au oferit asistență juridică 
redacției „Cuvântul”. Procesul a fost 
câștigat. 

 

• În cadrul Inițiativei Civice pentru un Parlament 
Curat 2019, API a intentat un process de judecată 

împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI) 
pentru apărarea dreptului de acces la informație și 
contestarea actului de nefurnizare a informației 

oficiale. Procesul este pe rol. 

• Jurnalistul Vadim Șterbate de la ziarul 
„Observatorul de Nord” a depus o acțiune în instanța 
de judecată împotriva Primăriei și primarului 
municipiului Soroca pentru apărarea dreptului de 
acces la informație de interes public. Acțiunea a fost 
pornită după ce jurnalistului Vadim Șterbate i-a fost 
blocat accesul la pagina oficială a Primăriei Soroca în 
rețeaua socială Facebook. Asistența juridică în acest 

proces este acordată de API. Procesul este pe rol. 
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PPRROOIIEECCTTEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTEE  ÎÎNN  AANNUULL  22001199  

 În anul 2019, API a gestionat, în total, 21 de proiecte, inclusiv 9 proiecte 
începute în anii precedenți și 12 proiecte noi 
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Suport instituțional 
pentru Consiliul de Presă 
din Moldova” 

Fundația 
Est-
Europeană 

03.04.2017 –  
28.02.2020 

$40,461 /  
$10,817 

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

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) din 
Helsinki, Finlanda. Pe parcursul anului 2019, Secretariatul Consiliului de Presă a 
asigurat logistica pentru 6 ședințe ale Consiliului, în cadrul cărora au fost examinate 
39 de plângeri și autosesizări. 

În cadrul proiectului, la 11 februarie 
2019, Consiliul de Presă din Republica 
Moldova organizat masa rotundă „În 
campania electorală, alegem... 
deontologia jurnalistică” (30 de 
participanți).  

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

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

Freedom 
House 

20.07.2017 - 
30.06.2019 

$90,000 /  
$25,715 

 
Proiectul a inclus mai multe activități de promovare a Consiliului de Presă ca 
structură națională de autoreglementare jurnalistică și mediere a litigiilor cu 
consumatorii de produse informaționale.  
În anul 2019, au fost realizate următoarele activități:  
- au fost desfășurate 4 întâlniri cu consumatorii de produse media din diferite orașe; 
- au fost realizate și difuzate la postul de televizune TV8 4 emisiuni de analiză media 
și promovare a deontologiei jurnalistice din ciclul "Media Scanner"; 
- a activat un grup de experți naționali și internaționali ai organizației Freedom House 
care au elaborat propuneri de completare a Codului deontologic al jurnalistului; 
- în aprilie-mai au avut loc 3 consultări publice la tema propunerilor de completare a 
Codului deontologic al jurnalistului cu profesioniștii din domeniul mass-media, 
reprezentanții asociațiilor obștești, alte persoane și organizații interesate, care au 
avut posibilitatea să transmită propuneri de îmbunătățire a completărilor, care au fost 
examinate de experți; 
- la 10 mai 2019 a avut loc masa rotundă în cadrul căreia a fost prezentat Codul 
deontologic completat; 
- a fost editat și distribuit Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în 
versiune completată (broșură și pliant). 
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Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“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 222,686 

 
Proiectul a prevăzut constituirea unei rețele de colaborati ai Campaniei împotriva 
informațiilor false și tendențioase STOP FALS! care au desfășurat activități de 
educație mediatică în rândul locuitorilor din comunitățile rurale din R. Moldova, 
inclusiv întâlniri formale organizate în sate și comune, întâlniri informale și 
distribuirea materialelor promoționale ale campaniei etc. 
Pe parcursul anului 2019, 
colaboratorii Campaniei STOP FALS! 

au organizat 254 de întâlniri 
formale în localitățile rurale, la 
care au participat 5901 cetățeni 
de diferite vârste, etnii și 
ocupații. Au fost desfășurate 26 de 
întâlniri tematice raionale, cu 
participarea jurnaliștilor notorii, la 
care au participat 1160 de 
persoane. Totodată, au avut loc 
205 întâlniri informale de tip 
“outdoor activities”, în cadrul 
cărora au fost informați despre 
activitățile campaniei peste 4100 de persoane. 
În 2019, au mai fost organizate trei ateliere pentru colaboratorii STOP FALS!, la care 
au participat 78 de persoane, incusiv 5 membri API. 
A fost elaborate și prezentat „Studiul privind percepția fenomenului dezinformării 
de către consumatorii media din localitățile rurale” și broșura „Ai grijă ce știri 

consumi”. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Campanie de informare 
și educație electorală în 
regiuni privind alegerile 
parlamentare” 

Fundaţia Soros-
Moldova, 
Programul Mass-
Media 

01.05.2018 - 
31.05.2019 

$79,050 /  
$56,119 

 
Proiectul a prevăzut organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și 
educație electorală, inclusiv dezbateri electorale în 15 circumscripții uninominale din 
R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare ordinare din februarie 2019. Pentru 
aceste activități, API a selectat 10 parteneri media din regiuni, inclusiv cinci membri 
API ("Ecoul Nostru", "Cuvântul", "Expresul", "Est Curier", "Gazeta de Sud"). 
În 2019, în cadrul proiectului au fost desfășurate următoarele activități: 
- Dezbateri electorale organizate și desfășurate de cei 10 parteneri media din regiuni;  
- Publicarea articolelor de educație electorală și a rezumatelor dezbaterilor; 
- 20-21.04.2019, 24.05.2019 – două sesiuni de training “Dezbaterile pe teme politice: 
producere, moderare, filmare și montare” (traineri: Dorin Scobioală și Denis Tcaci); 
- 31.05.2019 – training “Transmisiunile live și promovarea pe rețele sociale” 
(traineră: Adriana Arnaut) 
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Cursurile au avut un caracter practic și s-
au bazat pe analiza dezbaterilor 
electorale, realizate de jurnaliști în 
circumscripțiile uninominale în timpul 
campaniei electorale pentru alegerea 
Parlamentului Republicii Moldova. Cei 39 
participanți, inclusiv 18 membri API, au 
analizat împreună cu experții diferite 
tehnici de filmare și încadrare, în funcție 
de spațiul și resursele de care dispun 
jurnaliștii în regiuni, au simulat un proces 
de filmare al dezbaterilor politice, 
exersând modul în care se poziționează 

aceștia în studio, au învățat cum să facă transmisiuni live și să promoveze eficient 
produsele jurnalistice în rețelele sociale.  

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Promovarea votului 
informat și conștient la 
alegerile parlamentare prin 
campania de monitorizare 
și informare "Pentru un 
Parlament Curat 2019"” 

Fundaţia Soros-
Moldova, 
Programul Buna 
Guvernare 

01.06.2018 –  
31.03.2019 

$62,668 /  
$38,402 

 
În cadrul campaniei "Pentru un 
Parlament Curat 2019", a fost constituit 
un grup de jurnaliști de investigație care 
au monitorizat candidații la funcția de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
la alegerile parlamentare din 24 februarie 
2019. Proiectul s-a desfășurat în 
parteneriat cu Centrul pentru Investigații 
Jurnalistice, Centrul de Analiză și 
Prevenire a Corupției și Asociația pentru 
Democrație Participativă ADEPT. API a elaborat și publicat pe portalul 
www.MoldovaCurata.md 113 profiluri și 7 investigații jurnalistice privind candidații și 
potențialii candidați la alegerile parlamentare în circumscripția națională și cele 
uninominale. 
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Consolidarea principiului 
integrității persoanelor cu 
funcţii publice şi 
monitorizarea jurnalistică 
a activităţii ANI” 

Fundaţia Soros-
Moldova, Programul 
Buna Guvernare 

01.07.2018 - 
31.05.2019 

$24,976 /  
$13,003 

 
Proiect de susţinere a editării platformei online despre integritatea persoanelor cu 
funcţii publice www.MoldovaCurata.md.  
În afară de activitatea editorial propriu-zisă, în anul 2019 API şi MoldovaCurata.md au 

organizat trei mese rotunde:  
21 februarie 2019 – masa rotundă „ANI: alegerile vin și trec, iar problemele rămân”. 
S-a discutat despre atribuțiile și deciziile ANI în eliberarea certificatelor de 
integritate în campania electorală, problemele și soluțiile pentru eficientizarea 

http://www.moldovacurata.md/
http://www.moldovacurata.md/
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instituțiilor de control și prevenire a corupției ș.a.  
25 aprilie 2019 – masa rotundă: „Avertizorul de integritate - un element esențial în 
lupta împotriva corupției”. Teme de discuție – reglementările și practicile europene 
și naționale de semnalare a ilegalităților în instituțiile publice și private de către 
avertizorii de integritate, drepturile avertizorilor de integritate, măsurile de 
protecție a acestora ș.a.  
30 mai 2019 – masa rotundă: „Integritatea politică – condiție esențială a unui sistem 
național durabil de integritate”. Participanții au discutat despre percepția 
cetățenilor asupra integrității deputaților și a clasei politice moldovenești, regulile 
interne de etică ale actualelor partide parlamentare, cadrul legal național și 
inițiativele legislative relevante în domeniu, experiențele altor țări în promovarea 
standardelor de etică ș.a.  
În total, la aceste mese rotunde au participat 81 de persoane. 
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Instruiri la distanţă şi 
dezbateri pentru 
profesionalizarea 
jurnaliştilor și stimularea 
jurnalismului etic prin 
platforma online 
www.media-forum.md”  

Fundaţia Soros-
Moldova, 
Programul Mass-
Media 

01.07.2018 –  
31.05.2019 

$40,277 /  
$24,504 

Proiect de susţinere a editării platformei online a profesioniștilor din domeniul mass-
media www.Mediaforum.md. Pe această platformă online au avut loc dezbateri şi 
instruirilor la distanţă (webinare şi consultaţii online) pentru jurnalilşti şi studenţii 
facultăţilor de jurnalism. În anul 2019, pe www.Mediaforum.md au fost moderate 10 
dezbateri la teme de deontologie, profesionalizare, management, legislație media, 
dar și o rubrică de analiză critică a produselor mediatice, întitulată “Țintește 
presa”. De asemenea, au avut loc 2 webinare și 3 consultații on-line, în baza cărora 
au fost elaborate 5 ghiduri de profesionalizare. Înregistrările video de la webinare, 
descifrarea consultațiilor și ghiduri sunt disponibile pe site. 

De asemenea, au fost elaborate și publicate 5 teste deontologice pentru jurnaliști și 
studenții facultăților de jurnalism. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Tot ce ai vrut să știi 
despre știrile false, dar ți-
a fost frică să întrebi” 

Subgrant 
EUROPULS 

01.08.2018 –  
31.01.2019 

EUR 4,445 /  
EUR 4,445 

Proiect de parteneriat cu Centrul de expertiză europeană 
EUROPULS (Bruxelles).  

În 2019 au fost elaborat și difuzat serialul de comicsuri 
„Cum ți-e fapta, ți-e și soarta” și a fost dezvoltată 
aplicația pentru telefoanele mobile a portalului 
Stopfals.md. 

 

 
 

http://www.media-forum.md/
http://www.mediaforum.md/
http://www.mediaforum.md/
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Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Forumul Mass-Media 
2018”  

Fundaţia Soros-
Moldova, Programul 
Mass-Media 

01.08.2018 - 
31.01.2019 

$31,461 /  
$2,315 

 

Proiect de finanţare a desfăşurării Forumului Mass-Media 2018. Acest eveniment a 
avut loc la 29-30 noiembrie 2018, proiectul s-a încheiat în ianuarie 2019.  
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Organizarea Conferinței 
regionale „Dezinformarea 
ca instrument de 
propagandă: tendințe și 
impact regional” 

Fundația Friedrich 
Naumann pentru 
Libertate 
(Germania) 

01.01.2019 - 
31.01.2019 

EUR 6,530 /  
EUR 6,530 

Peste 300 de participanți din diferite regiuni ale 
țării au participat la conferința regională cu 
genericul „Dezinformarea ca instrument de 
propagandă: tendințe și impact regional” (24 
ianuarie 2019). Evenimentul a fost organizat de 
API în cadrul Campaniei împotriva informației 
false și tendențioase STOP FALS! 

Experți și 
jurnaliști notorii 
din Polonia, Letonia, Estonia, România, Armenia, 
Ucraina, SUA, R. Moldova au discutat despre 
tendințele și impactul fenomenului știrilor false, în 
special în Europa de Est și în unele țări din 
Parteneriatul Estic. 

 
Denumire Finanţator 

Perioadă de 
implementare 

Bugetul total / 
Executat în 2018 

“Monitorizarea mass-media în 
perioada electorală pentru 
alegerile parlamentare 2019”  

National 
Endowment for 
Democracy 

02.01.2019 - 
31.03.2019 

$25,000 /  
$25,000 

API și CJI au monitorizat mass-media în perioada 
și în campania electorală pentru alegerile 
parlamentare din 24 februarie 2019. Au fost 
monitorizate 28 de instituții mass-media, 
inclusiv 12 posturi TV și 16 portaluri 
informaționale și ziare.  

Au fost elaborate și prezentate public 6 
rapoarte de monitorizare. 
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Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Campanie de informare în 
regiunile Moldovei despre 
situația democratică și asistența 
UE pentru dezvoltarea țării”  

Delegatia 
Uniunii 
Europene 

02.01.2019 - 
30.06.2019 

EUR 60,000 /  
EUR 31,930 

 
Proiect finanțat de UE, realizat în cadrul Platformei Naționale din Moldova a 
Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, implementat de API în parteneriat 
cu Centrul Național de Mediu și Consiliul Național al Tineretului din Moldova. 
În cadrul proiectului s-a desfășurat o campanie de informare despre reformele 
democratice susținute de UE în Moldova, beneficiile Acordului de Asociere și 
importanța îndeplinirii de către Moldova a angajamentelor asumate la nivel european. 

Au fost publicate 8 istorii de succes despre 
cetățeni ai R. Moldova care cu suportul UE au 
reușit să-și deschidă și dezvolte o afacere, să 
creeze locuri de muncă și să rămână acasă, dar și 
despre programe UE care au contribuit la 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor 
din diverse localități. Materialele au fost 
publicate în limbile română și rusă, în 15 media 

locale și naționale, inclusiv 13 membri API. 
Au fost produse și difuzate 5 emisiuni cu genericul Europa pentru Mine la postul de 
televiziune TV8, cu redifuzare la Canal Regional. Au fost abordate temele: societatea 
civilă și politicile publice, contribuția UE în 
dezvoltarea regiunilor, angajamentele R. Moldova în 
domeniul combaterii corupției și reformării 
sistemului judiciar, eficiență energetică, programe și 
oportunități UE oferite pentru tinerii din Moldova. 
Au fost produse și distribuite 2 ediții a suplimentului 
Europa pentru Mine. Total – 15.000 exemplare, în 
limbile română și rusă, au fost distribuite în mai 
multe localități din R. Moldova, în cadrul Zilelor 
Europei 2019 din Chișinău și Tiraspol. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Anti-Viral Media Squad 
Moldova / Rețeaua 
ProFact Moldova” 

International Center 
for Journalist 

01.03.2019 - 
30.11.2019 

EUR 41,638 /  
EUR 41,638 

 
Rețeaua ProFact Moldova fost creată în cadrul proiectului 
„Anti-Viral Media Squad Moldova”, implementat de Centrul 
Internațional pentru Jurnaliști (ICFJ) și API. 
În prezent, grupul ProFact Moldova de pe platforma 

Chechmedia.org include 157 de membri - 85 de jurnaliști și 72 de experți. Aceștia 
reprezintă 38 de instituții media, dintre care 15 sunt regionale și 6 produc doar 
conținut în limba rusă. Din această rețea fac parte următoarele redacții membre API: 
Observatorul de Nord, Cuvântul, Ziarul de Gardă, Expresul, Unghiul, Est Curier, SP 
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O activitate importantă în cadrul acestui 
proiect a fost susținerea jurnaliștilor din presa 
națională și locală cu mini-granturi pentru a 
realiza investigații la nivel local. Astfel, au 
fost realizate 5 investigații efectuate de 
echipele de jurnaliști din mass-media locală și 
națională, care au fost câștigătorii granturilor 
oferite de Centrul Internațional pentru 
Jurnaliști. Printre câștigători se numără și 3 
jurnaliști de la redacțiile membre API: Tatiana și Maxim Djamanov de la Radio Orhei 
și Constantin Hairedtinov de la SP. 
La cele 4 traininguri organizate în cadrul acestui proiect au participat 12 jurnaliști 
din redacțiile membre API. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

Școala de management media 
și publicitate pentru mass-
media regionale 

FOJO Media 
Institute, 
Suedia 

01.04.2019-
31.01.2020 

EUR 9,869 /  
EUR 8,328 

 

A fost lansată Școala de management media și publicitate pentru mass-media 
regionale, în cadrul căreia au loc activități de instruire și asistență în aceste domenii. 
20 septembrie 2019: Sesiune de planificare strategică cu experta internațională 
Anna Koshman. Cei 12 participanți, inclusiv 3 membri API, manageri şi directori ai 
instituţiilor media, şi-au prezentat redacţiile unde activează şi provocările cu care se 
confruntă, au făcut schimb de idei și experiență la tema instrumentelor de 
diversificare a surselor de finanțare.  
Două sesiuni de consultanță in-house (29.11-7.12.2019, expertă internațională 
Galina Komornikova; 20-25.01.2020, expertul internațional Serghei Kolotovkin), de 

care au beneficiat 5 redacții, inclusiv o redacție 
din API. Echipele redacțiilor și-au analizat 
activitatea economică, au discutat despre 
eficientizarea muncii, instrumentele de diversificare 
a surselor de venit inclusiv cele obținute din mediul 
online, posibilitățile de dezvoltare și de promovare 
digitală a produselor jurnalistice, pentru a asigura 
sustenabilitatea instituției mass-media. 
 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Advocacy pentru 
promovarea integrității 
persoanelor cu funcții 
publice” 

Fundaţia Soros-
Moldova, Programul 
Buna Guvernare 

01.07.2019 - 
31.03.2020 

$30,000 / 
$19,291 

 

În 2019, API a monitorizat și elaborat profilurile la 114 candidați din 36 de primării 
reședință de raion ale țării, inclusiv din 7 localități rurale în cadrul alegerilor locale 

generale din luna octombrie 2019.  
Au fost elaborate 2 rapoarte de monitorizare privind eficiența sistemului național de 
integritate și a activității ANI, fiind formulate propuneri pentru proiectul de 
modificare a unor legi în domeniul integrității elaborate de ANI, recomandări pentru 



 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2019 

 

P
ag

in
a 
1

9
 

autorități. Rapoartele de monitorizare au fost 
prezentate în cadrul unor mese rotunde (24 
octombrie 2019; 29 de participanți) 
În cadrul proiectului, a fost elaborată o versiune 
nouă îmbunătățită și modernizată a portalului 
www.MoldovaCurata.md.  
 
 
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Organizarea Forumului 
Mass-Media 2019”  

Fundaţia Soros-
Moldova, Programul 
Mass-Media 

01.08.2019 - 
31.12.2019 

$35,510 /  
$35,510 

 
La 4 și 5 noiembrie 2019, la Chișinău s-a desfășurat a cincea ediție a Forumului Mass-
Media din Republica Moldova, organizat de API sub auspiciile Consiliului de Presă, în 
parteneriat cu CJI și APEL. La evenimentele organizate în cele două zile – dezbateri, 

prezentări, masterclass-uri, ateliere, au 
participat circa 200 de jurnaliști, manageri 
media, alți colaboratori ai redacțiilor 
naționale și locale sau regionale, dar și experți 
din țară și de peste hotare. 

În cadrul Forumului Mass-Media 2019 au mai 

avut loc două prezentări la tema sindicalizării 
jurnaliștilor și a prevederilor Regulamentului 
european privind protecția datelor (GDPR), 
trei masterclass-uri despre crowdfunding 
pentru proiecte media, verificarea informației 

și desfășurarea campaniilor media de impact, câteva ateliere despre monetizarea 
conținutului mediatic și reclama nativă, jurnalismul digital și inovațiile în jurnalism, 
tehnici de menținere a auditoriului, dar și gestionarea situațiilor stresante în munca 
jurnalistică. La aceste teme au vorbit experții Forumului, invitați din Canada, 
Lituania, România, Polonia, Rusia, Belarus, de la Deutsche Welle Akademie și 
Google News Lab. 

Pentru participanții la Forum au fost organizate și două activități de tip „side event”: 
un atelier la tema egalității de gen și prezentarea proiectului de investigații 
jurnalistice „Black Book” din Bulgaria, după care a urmat lansarea primei ediții a 

http://www.moldovacurata.md/
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„Cărții negre a risipei banilor publici în Republica Moldova”. 

La Forumul Mass-Media 2019 au avut loc trei festivități de premiere a jurnaliștilor și 
redacțiilor. Astfel, Consiliul de Presă a înmânat Premiul Național de Etică şi 
Deontologie jurnalistică, ediția 2019, au fost premiați jurnaliștii și jurnalistele care au 
scris despre subiecte sensibile de gen, dar și cele mai bune investigații jurnalistice ale 
anului 2019. 
Forumul s-a încheiat cu adoptarea unei rezoluții care conține principalele solicitări 
adresate autorităților pentru dezvoltarea mass-mediei independente, în beneficiul 
întregii societăți.  
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Suport pentru libertatea 
de exprimare, presă 
independentă și pluralism 
de opinii (ProTV)”  

Ministrul Afacerilor 
Externe a Olandei 

01.08.2019 - 
31.01.2020 

EUR 40,000 /  
EUR 32,089 

 

Proiect de susținere a activității postului de televiziune PRO TV Chișinău, implementat 
direct de către PRO TV și administrat financiar de API. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Educație și încurajare 
electorală pentru tineri” 

Promo-LEX/USAID 29.08.2019 - 
29.11.2019 

$14,481 /  
$14,481 

 
Proiect de educație electorală a tinerilor primo-votanți și de 
încurajare a participării la alegerile locale 2019. În cadrul 
proiectului, au fost elaborate 3 materiale video explicative, 3 gif-
uri și 3 teste/quizz-uri motivaționale care au fost promovate pe 
rețelele sociale și platformele online. 30 de tineri au fost premiați 
pentru completarea operativă a celor trei teste elaborate de API. 
Un ciclu de articole de educație electorală și stimulare a participării la alegeri a fost 
eleborat și publicat în mass-media regională și națională. 

 

Denumire Finanţator Perioadă de 
implementare 

Bugetul total 

“Societatea civilă şi media 
regionale în sprijinul reformelor 
europene, dezvoltării durabile și 
participării cetățenilor la 
consolidarea democrației locale” 

Uniunea Europeană, 
prin Agenția de 
Cooperare 
Internațională a 
Germaniei (GIZ) 

21.09.2019 - 
20.09.2021 

EUR 550,000 /  
EUR 10,975 

 
Proiectul își propune să ofere susținere financiară, instruire şi consultanță 

profesională organizațiilor societății civile şi mass-media 
regionale pentru promovarea valorilor UE în regiuni, în 
cadrul programului realizat de GIZ Moldova “Abilitarea 
cetățenilor în Republica Moldova”. 
În anul 2019, au avut loc următoarele activități: 
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- lansarea şi promovarea Programului de 
Granturi Locale, Media şi Comunicare, 
destinat organizațiilor neguvernamentale 
de media locale și regionale și 
parteneriatelor dintre organizații 
neguvernamentale și instituții mass-media. 
Suportul financiar va fi oferit pentru 
susținerea campaniilor inovative de 
informare și promovare la nivel local, 
regional și național privind implicarea 
cetățenilor în procesele de planificare, 
creare și prestare a serviciilor publice de 
calitate și impactul acestora în dezvoltarea social-economică a comunităților, inclusiv 
participarea cetățenilor în procesul decizional. 
- organizarea a 3 sesiuni de informare privind Programul de Granturi Locale, Media şi 
Comunicare, la Bălţi (18.12.2019), Cimişlia (20.12.2019) şi Chişinău (23.12.2019) la 
care au participat reprezentanţi a 30 de instituţii mass-media locale şi naţionale şi 
organizații neguvernamentale. 

 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Producerea conținutului 
multimedia interactive la 
tema dezinformării” 

ZINC NETWORK  01.12.2019 – 
30.06.2020 

GBP 20,000 /  
GBP 0 

 
Proiect realizat în cadrul unei rețele internaționale a organizațiilor care desfășoară 
proiecte de contracarare a propagandei informaționale și a dezinformării. 
Activitățile proiectului: realizarea și difuzarea spoturilor video cu mesajele 
dezinformării care vor fi promovate lunar pe 7 portaluri informaționale din țară, patru 
fiind în limba română și trei în limba rusă.  
 

Denumire Finanţator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2019 

“Mass-media care 
promovează incluziunea 
socială a grupurilor 
discriminate (ProTV)”  

Biroul de Cooperare 
al Elveției 

01.12.2019 - 
30.04.2020 

MDL 350,000 /  
MDL 106,255 

 
Proiect de susținere a activității postului de televiziune PRO TV Chișinău, implementat 

direct de către PRO TV și administrat financiar de API. 
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PPRREEMMIIIILLEE  AANNUULLEE  AALLEE  AAPPII  22001199    
 
Au fost acordate 18 premii la 10 categorii 
ale concursului pentru premiile anuale ale 
API 2019: 
La categoria „Cel mai bun reporter din 
presa națională” care a avut tema 
drepturile omului, locul întâi l-a ocupat 
Marina Ciobanu de la „Ziarul de Gardă”. Pe 
locul doi s-a clasat Aliona Ciurcă, de la 
„Ziarul de Gardă”, iar p5e locul trei – Lilia 
Curchi de la revista „Natura”. 

La categoria „Cel mai bun reporter din presa locală”, primul premiu i-a revenit lui 
Constantin Hairetdinov de la publicație „SP” din Bălți; locul doi a fost ocupat de 
jurnalista Nelly Uncuță de la aceeași redacție, iar locul trei i-a revenit lui Tudor 
Iașcenco de la ziarul „Cuvântul” din Rezina. 
La categoria „Cea mai bună investigaţie jurnalistică din presa națională”, toate trei 
poziții premiante au revenit jurnaliștilor de la „Ziarul de Gardă”: locul I – Victor 
Moșneag, locul II – Anatolie Eșanu, locul III - Marina Ciobanu. 
La categoria „Cea mai bună investigaţie jurnalistică din presa locală”, pe locul I s-a 
clasat Svetlana Cernov de la ziarul „Est-Curier” din Criuleni, locul II i-a revenit lui 
Tudor Iașcenco de la ziarul „Cuvântul”, iar locul III a fost ocupat de Tatiana 
Djamanov de la Radio Orhei. 
La categoria „Cea mai bună fotografie și cel mai bun infografic” premiul pentru cea 
mai bună fotografie i-a revenit lui Vadim Șterbate, fotoreporter la ziarul 
„Observatorul de Nord” din Soroca, iar premiul pentru cel mai bun infografic i-a 
revenit redacției „Ziarul de Gardă”. 
Premiul pentru dezvoltarea produselor multimedia a fost oferit portalului Esp.md, 
iar premiul pentru ținuta lingvistică a ziarelor/site-urilor a fost obținut de publicația 

„Jurnal de Chișinău”. 
Premiul pentru dezvoltarea instituției media i-a revenit redacției „Ziarul de Gardă”. 
La propunerea Consiliului de Administrare al API, premiul special 
„Curaj+Demnitate=Reputaţie” i-a fost oferit doamnei Rodica Mahu, fostă 
redactoră-șefă a ziarului „Jurnal de Chișinău”, publicație care și-a încetat 
activitatea în decembrie 2019, după 20 de ani de editare. 
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TTRRAANNSSFFEERRUURRII  CCĂĂTTRREE  MMEEMMBBRRIIII  AAPPII  22001199  

• Suma totală transferată către membrii API (inclusiv pentru prestarea serviciilor 
publicitare): 860,900.24 lei 

• În creştere cu 33% faţă de anul 2018 (580,958.90 lei) 

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

 

 

 

(Anexa 1: Total transferuri membri 2019) 
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IINNTTEERRMMEEDDIIEERREEAA  SSEERRVVIICCIIIILLOORR  PPUUBBLLIICCIITTAARREE  22001199  

• Suma transferată pentru prestarea serviciilor publicitare: 61,651.18 lei 

• În descreştere cu 40% faţă de anul 2018 (103,615.38 lei) 

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

 

 

 

(Anexa 2: Total transferuri publicitate 2019) 
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RRAAPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIAARR  22001199  ((îînn  lleeii))  
 

Venituri totale 13,169,527 
Venituri din încasari a mijloacelor cu destinatie speciala predestinate (granturi, 
proiecte) 

11735204 

Venituri din încasari a mijloacelor cu destinatie speciala nepredestinate 19849 

Venituri din activitatea economica (prestare de servicii): 1414474 

Prestare servicii publicitare 172147 

Prestare alte servicii (publicare articole, organizare evenimente, s.a.) 1116721 

Servicii abonare ziare 1440 

Alte venituri (dobânda bancară, diferente de curs favorabile)  124166 

  

  

Cheltuieli totale 12,680,237 

Cheltuieli din mijloacele cu destinație specială (granturi, proiecte): 11,735,204 

Servicii media (realizare emisiuni radio si TV, servicii foto- video, servicii 
informationale) 

648474 

Servicii publicare articole print și online, servicii publicitare în proiecte 1051376 

Servicii de logistică pentru organizarea evenimentelor  260666 

Deservire evenimente (arendă săli și echipament, servicii alimentare, cazare, diurnă) 717585 

Servicii transport, indemnizatii de călătorie, arenda automobil, combustibil 204202 

Remunerarea muncii, inclusiv contributii angajator (staff + experți din afară)  7355502 

Onorarii experți străini, drepturi de autor, patentă 514410 

Consumuri și cheltuieli materiale (consumabile evenimente, broșuri, ghiduri, alte 
produse) 

505024 

Servicii IT (inclusiv hosting, domenii, deservire program 1C, dezvoltare site-uri) 123828 

Chiria oficiului, servicii de întreținere și pază 245651 

Servicii comunicații (telefonie fixă și mobila, internet, postale) 35133 

Servicii bancare 36474 

Alte servicii (instruire, traducere, juridice, consultanță, abonare, reparații, ș.a.) 17010 

Alte cheltuieli 19869 

  

Cheltuieli din mijloacele cu destinatie speciala nepredestinate 19849 

Remunerarea muncii, inclusiv contribuții angajator 17532 

Compensarea cheltuielilor privin serviciile de transport 2317 

  

Cheltuieli din activitatea economică 925184 

Cheltuieli privind serviciile de publicitate prestate 160720 

Cheltuieli privind prestarea serviciilor publicitare 97387 

Remunerarea muncii, inclusiv contribuții angajator  63333 

    

Alte cheltuieli generale și administrative 764464 

Remunerarea muncii, inclusiv contribuții angajator (staff + experți + nerezidenți) 334090 

Consumuri și cheltuieli materiale (consumabile, materiale promoționale, premii 
concurs) 

93505 

Deservire evenimente (arendă săli și echipament, servicii alimentare, cazare, diurnă) 128861 

Indemnizația de călătorie, servicii transport, benzină 43858 

Servicii media (publicare articole, plasare banere, foto, video, reclama) 45431 

Chiria oficiului 48115 

Servicii bancare 7978 
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Taxa WAN 2019, taxa BATI 10051 

Amortizarea imobilizărilor 6739 

Alte servicii (comunicatii, juridice, deservire aparat de casa, regenerare cartuse, ș.a.) 21061 

Alte cheltuieli (diferente de curs nefavorabile, impozite și taxe) 31514 

  

Excedent al perioadei de gestiune 489290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPEENNTTRRUU  OO  PPRREESSĂĂ  PPRROOFFEESSIIOONNIISSTTĂĂ,,  NNEEAANNGGAAJJAATTĂĂ  ŞŞII  PPRROOFFIITTAABBIILLĂĂ  

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

la Adunarea Generală a Membrilor API din 19 iunie 2020) 

 

 

 

 

 


