
RAPORT DE ACTIVITATE API 2008

Raport de activitate
2008

(Prezentat la Adunarea General  Anual  a Membrilor API, 8 mai 2009)ă ă



RAPORT DE ACTIVITATE API 2008

I. TENDINŢE GENERALE

• Intensificarea activităţilor  de instruire a diferitelor categorii  de angajaţi  din 
instituţiile mass-media independente

• Desfăşurarea campaniilor de advocacy şi elaborarea unor propuneri legislative 
pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi a statutului economic al presei

• Sporirea substanţială a vizibilităţii  API ca organizaţie neguvernamentală de 
media

• Tendinţe pozitive în intermedierea serviciilor publicitare

II. DIRECŢII DE ACTIVITATE

• Instruirea membrilor API

• Desfăşurarea campaniilor de advocacy pe subiecte de interes pentru mass-
media

• Suport editorial pentru membrii API

• Monitorizarea ziarelor reprezentate în API

• Activitatea participativă a API

• Stimularea creşterii profesionale a jurnaliştilor

• Intermerdierea serviciilor publicitare
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III. INSTRUIREA MEMBRILOR API

• 12 seminare

• 3 traininguri

• 10 şedinţe tematice ale Reţelei de jurnalişti “Reporter European”

• 3 “turnee de presă” pentru jurnalişti

• 18 şedinţe tematice, „mese rotunde” şi dezbateri

• 2 vizite de studiu (în Lituania şi Polonia)

PROIECTE IMPLEMENTATE:

Proiect de parteneriat API – Centrul pentru Dialog Social Iaşi (România)

Scopul proiectului  – încurajarea transferului de cunoştinţe şi abilităţi profesionale 
între angajaţi din presa locală din România şi presa independentă din R. Moldova 

Activităţi desfăşurate – 3 seminare la Iaşi (13-15 martie , 7-8 iunie, 18-20 iulie 2008)

Beneficiari – 35 colaboratori ai ziarelor membre API, inclusiv manageri, redactori-
şefi, reporteri, agenţi de reclamă
Teme examinate la sesiunile de instruire:

- tehnici de vânzare a publicităţii în ziare
- întreţinerea paginilor web şi promovarea ziarelor pe Internet
- marketingul ziarelor
- coordonarea activităţilor interdepartamentale în redacţie etc. 

Proiectul 
„Responsabilitate şi cooperare
 în presa locală” a fost finanţat de 
Guvernul României prin 
Programul de Vecinătate România – 
Republica Moldova 2004-2006
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P  roiect   „Parteneriat jurnalistic moldo-lituanian”  

Scopul proiectului  – Iniţierea parteneriatului profesional între jurnaliştii din presa 
independentă din Republica Moldova şi organizaţia care îi reprezintă – API cu 
jurnaliştii şi asociaţiile profesionale interesate din Lituania 

Activităţi desfăşurate – vizite de stabilire a parteneriatelor şi vizite de studiu ale 
jurnaliştilor din R. Moldova în Lituania (3-7 iunie 2008; oraşele Vilnius şi Kaunas)

Beneficiari – 

8 jurnalişti membri 

ai Reţelei ”Reporter European”

Proiectul 
„Parteneriat jurnalistic moldo-
lituanian”, 
a fost finanţat de Ambasada Lituaniei în 
Republica Moldova

Seminare la teme legate de reflectarea fenomenului corupţiei în presă

20 iunie 2008 – seminar „Legislaţia şi strategiile anticorupţie pe înţelesul 
jurnaliştilor”

4 iulie 2008 – training „Bazele jurnalismului de investigaţie”

Traineri: Corneliu Gurin, expert, Centrul de Prevenire şi Analiză a Corupţiei, Alina 
Radu, director „Ziarul de Gardă”, Mircea Eşanu, Alianţa Anticorupţie, Vitalie Cîrhană, 
Centrul „Acces-info”

Beneficiari – 20 de jurnalişti

În cadrul proiectului
 „Supliment

anticorupţie la ziarele 
independente”, finanţat de

 Fundaţia Eurasia
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Proiect de parteneriat moldo-polonez

Scopul proiectului  – Îmbunătăţirea designului ziarelor independente din R. 
Moldova prin transferul de cunoştinţe şi experienţă cu colegii din Polonia. 

Activităţi desfăşurate:

- seminar în Republica Moldova (27-29 iunie 2008, Vadul-lui-Vodă)

- 5-11 octombrie 2008 – vizită de studiu şi training în Polonia (Varşovia)

Traineri: Jozef Figura, Krzysztof Kozlowski şi Andrzej Lange

Beneficiari – 14 media-designeri

În cadrul proiectului 
„Un ziar local profesionist 
ca factor necesar 
al dezvoltării societăţii civile”,
realizat de Democratic Society 
East Foundation din Varşovia în 
parteneriat cu API. Proiectul a fost 
finanţat de Ministerul Afacerilor 
Externe al Poloniei în cadrul 
Programului „Polska Pomoc”.

Seminar privind etica jurnalistică

5-7 septembrie 2008 - seminar "Etica jurnalistică, comportamentul profesional şi 
stilul redacţional"
Beneficiari - redacţiile membre API
Traineri: Ioana Avadani, CJI (Bucureşti), Liliana Viţu (Chişinău)

În cadrul proiectului „Ghid de 
Stil cu norme etice pentru 

membrii API”, finanţat de 
Comitetul Helsinki pentru 

Drepturile Omului (Suedia)
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Seminar la tema monitorizării utilizării banilor publici

25-26 octombrie 2008 - seminar „Procesul bugetar şi achiziţiile publice: proceduri şi 
mecanisme”
Beneficiari – reporterii ziarelor Unghiul; Business info, Observatorul de Nord, 
Cuvântul şi reprezentanţii unor organizaţii neguvernamentale din oraşele Ungheni, 
Cimişlia, Soroca şi Rezina

În cadrul proiectului 
„Cere socoteală 
pentru banii publici!”, 
finanţat de Fundaţia 
Soros-Moldova

Proiect de parteneriat moldo-olandez, realizat de   API şi Free Voice (Olanda):  

Scopurile proiectului: 

- Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor profesionale ale angajaţilor presei locale şi 
regionale din Moldova

- Promovarea identităţii comunităţilor locale prin intermediul instituţiilor mass-
media locale şi regionale

Activităţi desfăşurate: 
- seminar de formare a formatorilor (Chişinău, 2-6 noiembrie 2008);
- training pentru operatorii de monitorizare a ziarelor (Chişinău, 16-19 noiembrie 
2008);
- două seminare pentru reporteri (Ungheni, Cahul, 26 noiembrie-4 decembrie 
2008);
–două seminare privind etica jurnalistică (Chişinău, Bălţi, 8-16 decembrie 2008)

Traineri: Vera Iles (Olanda), Yasha Lange (Olanda), Leo Enthoven (Olanda), 
Alecandru-Brăduţ Ulmanu (România) 
Beneficiari - colaboratorii ziarelor membre API 

În cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii şi 
creşterea viabilităţii presei regionale din Moldova”, 

finanţat de Ministerul de Externe al Olandei
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Reţeaua de jurnalişti “Reporter European”: 

    - 10 şedinţe tematice cu diplomaţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor 
internaţionale;
    - 3 „turnee de presă” (Ungheni, Otaci, Basarabeasca)
Beneficiari – 12 jurnalişti membri ai Reţelei „Reporter European”

În cadrul proiectului „Fortificarea 
Reţelei de jurnalişti „Reporter 

European”, finanţat de
 Fundaţia Soros-Moldova
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IV. CAMPANII DE ADVOCACY

• Grupul de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei

• Campania „Cere socoteală pentru banii publici!”

• Dezbateri publice privind libertatea presei în R. Moldova 

Grupul de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei:

Scopuri: 
-  perfecţionarea cadrului existent  de reglementare a activităţii  instituţiilor mass-
media din  R. Moldova, în  aşa fel  încât  să fie  eliminate piedicile care frânează 
dezvoltarea presei
- promovarea dialogului transparent dintre structurile publice şi private pentru a 
spori capacitatea mass-media de monitorizare a politicilor publice, în special în ce 
priveşte corupţia şi accesul la informaţie

Activităţi desfăşurate: 

- consultări cu editorii (Chişinău, Bălţi, Cahul);

- şapte şedinţe ale Grupul de Lucru Public-Privat;

- proiecte de lege/hotărâri elaborate:

1. Proiectul de Lege pentru completarea art.103 din Codului fiscal nr.1163-
XIII din 24 aprilie 1997

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.1227-XIII din 
27 iunie 1997 cu privire la publicitate 

3. Proiect cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului privind aprobarea 
tarifelor la serviciile cu plată prestate de Camera Înregistrării de Stat 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.47 din Codul audiovizualului al 
Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006

5. Proiectul de Lege cu privire la deetatizarea publicaţiilor periodice 

6. Proiectul de Lege cu privire la ajutoarele de stat pentru publicaţiile 
periodice

În cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea Cadrului Legal şi Statutului Economic 

al Sectorului Mass-Media”, finanţat de AED-Moldova
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Campania „Cere socoteală pentru banii publici!”

Scopul: Sporirea responsabilităţii autorităţilor locale faţă de cetăţeni
în utilizarea adecvată a banilor publici prin fortificarea rolului
mass-media în elaborarea şi monitorizarea bugetului local

Regiuni selectate: oraşele Soroca, Ungheni, Rezina, Cimişlia

Participanţi: redacţiile ziarelor independente şi organizaţiile 
                        neguvernamentale din regiune

Perioada de implementare: - septembrie 2008 – august 2009

Activităţi planificate: 
– cursuri de instruire pentru jurnalişti şi reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale
– întâlniri cu cetăţenii şi beneficiarii fondurilor publice
– rubrică permanentă „Cere socoteală pentru banii publici!” în ziarele 

participante
– „mese rotunde” de multiplicare a practicilor pozitive de utilizare a 

banilor publici
– editarea unui ghid special de monitorizare a utilizătii banilor publici etc.

În cadrul proiectului „Cere socoteală pentru banii publici!”, 
finanţat de Fundaţia Soros-Moldova

Dezbateri publice la tema libertăţii presei:

Perioada desfăşurării - mai-iunie 2008
- „mese rotunde” în oraţele Orhei, Bălţi, Comrat
- au participat 80 de persoane (jurnalişti, funcţionari publici, intelectuali, 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, alţi cetăţeni)
  

În cadrul proiectului 
„Dezbateri publice la nivel regional
la tema libertăţii presei”, 
finanţat de Misiunea OSCE
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V. SUPORT EDITORIAL PENTRU MEMBRII API

• Suplimentul anticorupţie Obiectiv

- 8 ediţii ale suplimentului

• Suplimentul agricol Fermierul

- 8 ediţii ale suplimentului

• Corespondenţe de la Sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE)

- 5 articole-sindicat

• Revista presei regionale independente

- 12 ediţii ale „revistei presei”
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VI. MONITORIZAREA INTERNĂ A MEMBRILOR API

•  Monitorizarea respectării de către ziarele membre API a normelor de 
etică jurnalistică (în cadrul proiectului „Ghid de Stil cu norme etice al 
membrilor API”):

- august 2008; iunie 2009

• Monitorizarea comportamentului editorial al ziarelor membre API în 
perioada preelectorală, campania electorală şi perioada post-electorală 
(în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii şi creşterea viabilităţii 
presei regionale din Moldova”)

- decembrie 2008 – iulie 2009
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VII. ACTIVITATEA PARTICIPATIVĂ A API

• Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte COALIŢIA  2009

• Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat

• Consiliul Naţional al ONG-urilor

• Grupul de monitorizare a implementării Planului Preliminar de 
Ţară al Republicii Moldova

• Alianţa Anticorupţie

• Consiliul Naţional pentru Participare
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VIII. CONCURSURI PROFESIONALE

• Concursul „Cea mai bună investigaţie jurnalistică la nivel local”

- premii: literatură în sumă totală de $500

• Concursul „Cea mai bună reflectare în ziarele locale a luptei cu 
corupţia în plan local”

- premii: literatură în sumă totală de $500

• Concursul naţional de articole/reportaje pe teme europene 
„Reporter European”

- premii băneşti în sumă totală de $450

• Concursul naţional de promovare a colaborării moldo-române

- premii băneşti în sumă totală de 1800 Euro

• Concursul „10 jurnalişti ai anului 2008”

laureat – Ana Butnariuc (SP, PRO TV Chişinău)

• Concursul anual „Cea mai bună anchetă reportericească”

laureat – Tudor Iaşcenco (Cuvântul)

• Concursul anual „Cel mai bun reportaj”

laureat – Diana Railean (Ziarul de Gardă)

• Concursul anual „Cea mai bună fotografie publicată în ziar”

laureat – Andrei Suzanschi (SP)

• Premiul special „Cel mai bun jurnalist din afara API”

laureat – Corneliu Rusnac (Radio BBC)
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IX. INTERMEDIEREA SERVICIILOR PUBLICITARE

• Încheiate contracte de prestare a serviciilor publicitare în sumă de 
peste 660 mii lei, cu circa 60 mii lei mai mult faţă de 2007;

• Suma calculată pentru transfer în baza comenzilor de prestare a 
serviciilor publicitare: 368367,03 lei (faţă de 184239,55 lei în 2007)

• Dublare faţă de anul 2007 şi creştere cu 78% faţă de anul 2006

• Suma transferată pentru prestarea serviciilor publicitare: 
311279,08 lei (faţă de 146123,02 lei în 2007)

 (Anexa 1: Totaluri calcul publicitate ziare 2008)
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X. RAPORT FINANCIAR

• Încasări totale: 3.105.900,70 lei, inclusiv:

- granturi/proiecte – 2.680.940,90 lei

- servicii publicitare – 410.734,80 lei

- servicii abonare ziare – 1.125,00 lei

- cotizaţii de membru – 13.100,00 lei

• Cheltuieli totale: 2.403.145,00 lei, inclusiv:

- transferuri pentru prestarea serviciilor publicitare – 350.069,00 lei

- salarii/onorarii şi taxe – 954.875,00 lei

- cheltuieli de transport – 108.583,00 lei

- cheltuieli de deplasare – 89.720,00 lei

- chirie şi servicii comunale – 128.797,00 lei

- servicii telefonice – 62.044,00 lei

- servicii bancare – 19.492,00 lei

- procurare mijloace fixe – 36.280,00 lei

- cheltuieli de audit – 10.500,00 lei

- uzură – 43.315,00 lei

- combustibil – 21.298,00 lei

- alte activităţi din proiecte – 578.172,00 lei

• Sold transferat pentru activităţile în anul 2009 – 702.755,70 lei

• Profit conform bilanţului pentru anul 2008 – 51.598,00 lei

• Transferuri totale către membrii API - 488.391,90 lei

(Anexa 2:  Transferuri totale către membrii API 2008)

(Anexa 3:  Raportul de audit 2008)
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XI. OBIECTIVE 2009-2010

• Continuarea activităţilor de instruire a colaboratorilor redacţiilor, 
inclusiv a managerilor, agenţilor de vânzări, responsabililor de 
promovare, contabililor

• Program de asistenţă tehnică a membrilor API, prin asigurarea cu 
hârtie de ziar şi softuri licenţiate

• Consolidarea mecanismelor de autoreglementare în API şi în presa 
din R. Moldova în general

• Advocacy pentru proiectele de legi elaborate anterior

• Program de stimulare a creării unor reţele de distribuţie a presei în 
oraşele mari
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MULŢUMIRI:

• Echipei API

• Preşedintelui API

• Consiliului de Administrare al API

• Partenerilor 

• Finanţatorilor

PENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂ

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


