Asociaţia Presei Independente (API)

RAPORT ANUAL
2012
Adunarea Generală a Membrilor API, 19 aprilie 2013

I. DIRECŢII DE ACTIVITATE ÎN 2012:
Continuarea activităţilor de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi
a statutului economic al presei
Instruirea tematică a diferitor categorii de angajaţi ai instituţiilor massmedia reprezentate în API
Dezvoltarea capacităţilor de studii şi analiză a pieţei media
Oferirea suportului editorial şi ethnic constituenţilor şi instituţiilor massmedia reprezentate în API
Continuarea şi extinderea campaniilor media de rezonanţă
Stimularea creşterii profesionale a jurnaliştilor
Monitorizarea tematică a instituţiilor mass-media, inclusiv monitorizarea
internă a instituţiilor mass-media reprezentate în API
Promovarea jurnalismului etic şi a deontologiei profesionale, oferirea
suportului instituţional pentru Consiliul de Presă din Moldova
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Intermedierea prestării serviciilor publicitare, reorganizarea şi dezvoltarea
Departamentului Publicitate
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II. INDICATORI CANTITATIVI ŞI CALITATIVI, ÎNREGISTRAŢI ÎN 2012
10 declaraţii/apeluri în apărarea libertăţii şi a drepturilor presei şi ale
jurnaliştilor redactate, semnate şi transmise autorităţilor şi structurilor
internaţionale, împreună cu alte organizaţii neguvernamentale mass-media
şi din alte domenii
13 traininguri şi seminare la care au participat în jur de 270 colaboratori ai
redacţiilor ziarelor reprezentate în API şi de la alte instituţii mass-media
parteneriatele constituite anterior au fost dezvoltate şi create parteneriate
noi în scopul modificării şi completării cadrul legislativ şi normativ pentru
asigurarea dezvoltării presei independente, accelerării implemetării unor
acte legislative
7 dezbateri publice/”mese rotunde” la teme de interes public
3 documente de bune practici jurnalistice
6 ediţii ale suplimentului “Obiectiv european”
18 ediţii ale paginii ACTIV (anti-tortură, nediscriminare, anticorupţie,
promovare a implicării în viaţa comunităţii, finanţarea partidelor politice)
34 articole la teme de actualitate redactate de Reporterul special al API şi
transmise pentru publicare
A fost creat Centrul de asistenţă pentru membrii API
API a oferit suport financiar constituenţilor API pentru procurarea
echipamentului fotografic
Campaniile media de rezonanţă “Avere la vedere” şi “Cere socoteală pentru
banii publici!” au fost continuate şi extinse
8 proiecte demarate în anul precedent au fost continuate/finalizate
11 proiecte noi au fost începute
3 concursuri profesionale pentru jurnalişti, inclusiv concursul “Premiile
anuale ale API 2012”
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transferuri băneşti către membrii API în sumă totală de 776503,52 lei,
inclusiv 164026,04 lei pentru prestarea serviciilor publicitare
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ADVOCACY PENTRU LIBERTATEA PRESEI, ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGAL
ŞI A STATUTULUI ECONOMIC AL MASS-MEDIA, ÎN ALTE DOMENII CONEXE
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10 declaraţii/apeluri semnate de API în anul 2012:
-

declaraţia organizaţiilor mass-media privind retragerea licenţei de emisie a
postului de televiziune „NIT” (9 aprilie 2012);

-

declaraţia organizaţiilor mass-media privind vandalizarea sediului Elita-TV
(11 aprilie 2012);

-

apel public al ONG-urilor cu privire la selectarea membrilor Comisiei
Naţionale de Integritate (18 aprilie 2012);

-

Memoriu privind libertatea presei in Republica Moldova 3 mai 2011 – 3 mai
2012;

-

declaraţia organizaţiilor mass-media de îngrijorare în legatura cu atacul
asupra angajatului agenţiei OMEGA (8 mai 2012);

-

apelul Iniţiativei Civice pentru un Parlament Curat către Parlamentul
Republicii Moldova să revadă lista candidaţilor în Comisia Naţională de
Integritate (17 mai 2012);

-

declaraţia organizaţiilor mass-media prin care se cere pedepsirea persoanei
care a lovit-o cu o piatră pe jurnalista Victoria Ocară la Bălţi (6 august
2012);

-

apel către instituţiile statului privind examinarea litigiului dintre
Î.M.„Newsmedia Group” şi „Interact Media” S.R.L (26 septembrie 2012)

-

declaraţia organizaţiilor mass-media de condamnare a presiunilor asupra
jurnaliştilor de la „Ziarul de gardă” din partea preşedintelui Partidului
Liberal, Mihai Ghimpu (5 noiembrie 2012);

-

declaraţia organizaţiilor mass-media de exprimare a indignării faţă de
atitudinea preşedintelui Parlamentului, Marian Lupu, în legătură cu
investigaţia „Casa de milioane a şefului CNI” realizată de Ziarul de Gardă
(12 noiembrie 2012).

Şi-a continuat activitatea Grupul de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea
Presei, creat în 2008 la iniţiativa API. La 15 mai 2012, a fost organizată
întâlnirea editorilor cu preşedintele Comisiei parlamentare Cultură, Educaţie,
Cercetare, Tineret, Sport şi Mass-Media dl Chiril Lucinschi, la care s-a discutat
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despre condiţiile de dezvoltare economică a presei scrise.
La 30 mai 2012, API a organizat dezbateri publice privind proiectul de lege
“Cu privire la protecţia copiilor de impactul negativ al informaţiei
publice”, cu participarea deputaţilor în Parlament care au semnat iniţiativa
legislativă, a reprezentanţilor Consiliului de Presă, ONG-urilor din domeniul
protecţiei drepturilor copilului, Consiliului Coordonator al Audiovizualului,
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii, Procuraturii Generale, avocatului
parlamentar al copilului şi a altor experţi. Ulterior, API a prezentat propuneri
de îmbunătăţire a proiectiului de lege, majoritatea propunerilor fiind
acceptate de autori.
La 29 iunie 2012 au avut loc audieri parlamentare privind independenţa
presei şi libertatea de exprimare. Pentru prima dată, au fost invitaţi să
prezinte informaţii de la tribuna centrală a Parlamentului Republicii Moldova şi
reprezentanţii a două organizaţii neguvernamentale din domeniul mass-media,
inclusiv directorul executiv al API.

API a semnalat public politica tarifară abuzivă a Întreprinderii de Stat
“Poşta Moldovei” într-un document adresat Guvernului, Parlamentului şi
Comisiei parlamentare Cultură, Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport şi MassMedia, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (18 septembrie 2012).
În rezultat, a fost constituit un grup de lucru, au avut loc cinci runde de
negocieri şi au fost obţinute unele modificări ale condiţiilor de difuzare a
presei, favorabile editorilor de ziare şi reviste.
Pe parcursul anului 2012, API a dezvoltat parteneriate cu Ministerele
Justiţiei şi Economiei în scopul acccelerării implementării Legii privind
deetatizarea publicaţiilor periodice publice, elaborată de API şi adoptată de
Parlamentul R. Moldova în septembrie 2010.
Din discursul E.S. Dl Nicolae Timofti, Preşedintele Republicii Moldova, în
plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), 3 octombrie
2012: “…s-au dezvoltat în mod vădit pluralismul de opinii şi libertatea massmedia. Aceste progrese au devenit posibile după ce, cu sprijinul Consiliul
Europei şi al Uniunii Europene, a fost instituit un Consiliu de Presă şi a fost
elaborat un Cod deontologic al jurnalistului. De asemenea, au fost adoptate
legi cu privire la deetatizarea publicaţiilor periodice publice şi cu privire la
libertatea de exprimare, care transpun în legislaţia naţională jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului. Aceste legi sunt o reuşită important a
organizaţiilor media naţionale, care obligă autorităţile publice să deetatizeze
ziarele finanţate din bani publici, încurajând astfel concurenţa loială în presa
scrisă”.

API a elaborat şi prezentat 3 documente de bune practici în
domeniul mass-media:
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-

ediţia a treia, revăzută şi actualizată, a „Ghidului de stil cu
norme etice pentru jurnalişti”, în limba română (ianuarie
2012),
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-

posterul „10 reguli de aur pentru jurnaliştii care scriu despre copii” (4
mai 2012),

-

Ghidul de bune practici privind transparenţa proprietăţii mass-media şi
cinci profiluri de proprietate a unor instituţii mass-media din Republica
Moldova (25 octombrie 2012).

Alte dezbateri şi discuţii publice/”mese rotunde”, desfăşurate de API:
„Persoanele dezavantajate în vizorul presei” (23 februarie 2012),

-

“Promovarea drepturilor copilului în mass-media” (23 februarie 2012),

-

“Evaluarea activităţilor de monitorizare a transparenţei şi eficienţei
utilizării banilor publici în municipiul Chişinău în cadrul campaniei “Cere
socoteală pentru banii publici!” (Chişinău, 29 februarie 2012),

-

„Reflectarea subiectelor sensibile despre situaţia/drepturile copilului şi
interacţionarea cu serviciile de presă din instituţiile de resort” (Bălţi, 17
mai 2012),

-

„Promovarea politicilor non-discriminare: evoluţii şi tendinţe” (Chişinău, 9
noiembrie 2012),

-

„Practici de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi în
monitorizarea utilizării banilor publici” (Orhei, la 27 noiembrie 2012).

Pagina

6

-

ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
Raport anual 2012

ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE TEMATICĂ A DIFERITOR CATEGORII DE ANGAJAŢI
AI INSTITUŢIILOR MASS-MEDIA
Pe parcursul anului 2012, API a organizat şi desfăşurat 13 activităţi de
instruire la care au participat în jur de 270 colaboratori ai redacţiilor
ziarelor reprezentate în API şi de la alte instituţii mass-media:
training pentru reporteri şi redactori „Normele etice în scrierea şi
documentarea
articolelor
despre
situaţia/drepturile
persoanelor
defavorizate şi a celor din grupurile minoritare” (15 februarie 2012),

-

training pentru directori/redactori-şefi, manageri de vânzări „Creşterea
veniturilor obţinute din activităţi alternative profitabile – publicitatea” (23
martie 2012),

-

training în domeniul new media pentru directori/redactori-şefi “Modele şi
strategii de business pentru ziare” (6-7 aprilie 2012),

-

ciclu de traininguri pentru directorii de ziare, managerii de vânzări şi alţi
potenţiali agenţi de reclamă „Vânzări eficiente de publicitate în ziar” (2829 iunie 2012, 7 septembrie 2012, 14 septembrie 2012, 12 octombrie 2012),

-

training pentru fotoreporteri şi redactori „Tehnici de fotojurnalism în presa
tipărită şi electronică” (13-14 iulie 2012),

-

training pentru reporteri şi redactori „Reflectarea subiectelor despre
utilizarea fondurilor publice” (26 octombrie 2012),

-

Seminar de instruire în domeniul fotojurnalismului pentru fotoreporteri şi
redactori (2 noiembrie 2012),

-

training pentru contabili şi directori financiari „Impozitarea în Republica
Moldova: administrare şi oportunităţi” (16 noiembrie 2012),

-

ciclu de traininguri specializate pentru reporteri şi redactori „Dimensiunea
de gen în mass media. Integrare versus ignorare: pentru o mass-media
sensibilă la gen” (3-4 decembrie 2012, 6-7 decembrie 2012).
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SUPORT EDITORIAL ŞI TEHNIC, OFERIT INSTITUŢIILOR MASS-MEDIA
REPREZENTATE ÎN API
Au fost scrise şi transmise pentru publicare 34 articole de actualitate
„Reporter special”
Au fost editate şi transmise pentru publicare ziarelor „Jurnal de
Chişinău”, „Cuvântul”, „Observatorul de Nord” şi „Gazeta de Siud”
6 ediţii ale suplimentului „Obiectiv european”
Au fost editate şi transmise pentru publicare 18 ediţii ale paginii
ACTIV, inclusiv:
- 3 ediţii ale paginii ACTIV anti-tortură (ianuarie – martie 2012)
- 5 ediţii ale paginii ACTIV nediscriminare (ianuarie – mai 2012)
- O ediţie a paginii ACTIV anticorupţie (aprilie 2012)
- 8 ediţii ale paginii ACTIV de promovare a implicării în viaţa comunităţii
(iunie – decembrie 2012)
- O ediţie a paginii ACTIV la tema finanţării partidelor politice (octombrie 2012)
A fost oferit suport financiar parţial pentru procurarea a 15 camere de
fotografiat şi alt echipament specializat pentru redacţiile instituţiilor
mass-media reprezentate în API
A fost creat şi dezvoltat Centrul de asistenţă pentru membrii API, unde
sunt angajaţi un designer, un jurist şi un economist-contabil care oferă
consultaţii şi asistenţă, la solicitare, constituenţilor API.
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Au fost elaborate şi trimise la mass-media naţionale, în scop de promovare,
47 ediţii ale „Revistei presei regionale”.
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CONTINUAREA ŞI EXTINDEREA CAMPANIILOR MEDIA DE REZONANŢĂ
În cadrul Campaniei “Cere socoteală pentru banii publici!” au fost
realizate următoarele activităţi:
-

au fost lansate 2 rapoarte de monitorizare a utilizării banilor publici în
municipiul Chişinău;

-

au fost publicate 8 ediţii ale paginii ACTIV de promovare a implicării în
viaţa comunităţii

-

au fost anunţate concursuri pentru primăriile care asigură cea mai bună
implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi pentru
instituţiile mass-media care realizează campanii locale de monitorizare
a utilizării banilor publici,

-

au fost realizate şi publicate două investigaţii jurnalistice la tema utilizării
de către autorităţi a banilor publici,

-

a fost organizat un training la tema reflectării în mass-media a subiectelor
despre utilizarea fondurilor publice.
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În cadrul Campaniei “Avere la vedere” au fost publicate
13 comunicate la tema declarării veniturilor de către
persoanele cu funcţii publice (ianuarie – mai 2012).
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PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2012:
a) proiecte începute în anul/anii precedent/precedenţi şi continuate în 2012:
„Dezvoltarea capacităţilor de studiu şi analiză ale API”
Perioada de implementare: iunie 2010 - mai 2012,
Finanţator: AED-Moldova/FHI 360, buget total: MDL589,259.00
Scopul proiectului: Sporirea capacităţilor de analiză şi documentare a problemelor presei locale prin
crearea Departamentului de studii şi documentare în cadrul API.
Activităţi realizate în cadrul proiectului pe toată durata de implementare:
- crearea Departamentului Studii şi Documentare în cadrul API;
- studierea situaţiei generale a presei locale;
- elaborarea şi prezentarea studiilor tematice „Evoluţia presei locale în perioada 1990-2010”
şi „Impactul crizei economice asupra presei locale”;
- elaborarea Strategiei de dezvoltare a API şi a Agendei de advocacy;
- desfăşurarea activităţilor de advocacy în cadrul Grupului de Lucru Public-Privat
pentru Fortificarea Presei;
- activităţi de dezvoltare instituţională a API (cursuri engleză angajaţi API, cursuri contabi redacţiile
membre, cursuri manageri vânzări, schimb de experienţă managerială directori de ziare).

„Suport instituţional pentru Consiliul de Presă din Moldova”
Perioada de implementare: ianuarie 2011 – februarie 2012,
Finanţator: Fundaţia Est-Europeană, buget total: $17,202.00
Scopul proiectului: Consolidarea jurnalismului de calitate şi a bunelor practici jurnalistice în Moldova,
prin asigurarea funcţionalităţii şi promovarea Consiliului de Presă în calitate de
mecanism de autoreglementare care mediază litigiile dintre instituţiile de presă şi
consumatorii de informaţii, în spiritul dialogului şi al respectului reciproc între
presă şi cititori.
Activităţi realizate în cadrul proiectului pe toată durata de implementare:
- organizarea şi desfăşurarea şedinţelor curente ale Consiliului de Presă şi a activităţilor de mediere a
litigiilor dintre consumatorii de produse mediatice şi instituţiile mass-media;
- organizarea şi desfăşurarea meselor rotunde pentru dezbaterea celor mai stringente probleme de etică
profesională a presei şi a responsabilităţii acesteia în faţa publicului;
- organizarea şi desfăşurarea a patru întâlniri cu studenţi facultăţilor de jurnalism din Chişinău şi Bălţi
pentru informarea lor despre etica profesională a jurnalistului şi responsabilităţii acestora în faţa
publicului;
- editarea unei ediţii speciale a suplimentului OBIECTIV cu ocazia Ziua Mondiale a Libertăţii Presei în care
va fi publicat „Cod deontologic al jurnalistului din Republica Moldova” (redacţie nouă);
- editarea a trei ghiduri specializate de bune practici jurnalistice;
- elaborarea unui studiu privind percepţia fenomenului plagiatului în mass-media.
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„Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi”
Perioada de implementare: ianuarie 2011 – martie 2012,
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova, buget total: $59,925.00
Scopul proiectului: Consolidarea procesului participativ la nivel local, prin promovarea practicilor
pozitive de implicare a cetăţenilor şi a reprezentanţilor organizaţiilor
neguvernamentale în monitorizarea eficienţei utilizării banilor publici.
Activităţi realizate în cadrul proiectului pe toată durata de implementare:
- constituirea grupurilor mixte de monitorizare;
- desfăşurarea activităţilor practice de monitorizare a utilizării banilor publici de către echipele mixte de
monitorizare;
- mediatizarea campaniei în ştirile instituţiilor mass-media participante în proiect (Ziarul de Gardă, SP,
Moldova 1, Radio Moldova);
- prezentarea rapoartelor trimestriale de monitorizare în conferinţe de presă;
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- realizarea a două filme documentare despre controlul public asupra utilizării surselor financiare
publice.
Notă: în rezultatul implementării proiectului, s-a creat o economie de 12940,42 lei, sumă care a
returnată Fundaţiei Soros-Moldova.

„Susţinerea activităţii Secretariatului Alianţei Anticorupţie”
Perioada de implementare: aprilie 2011 – martie 2012,
Finanţator: Fundaţia Est-Europeană, buget total: $19,193.00
Scopul proiectului: Consolidarea capacităţilor societăţii civile de a contribui la eforturile anticorupţie în
Republica Moldova.
Activităţi realizate în cadrul proiectului pe toată durata de implementare:
- suport logistic pentru Secretariatul AAC;
- desfăşurarea campaniilor media anticorupţie „Avere la vedere” şi „Interese la vedere”;
- editarea unei ediţii a pagini „ACTIV anticorupţie”.

„Consolidarea practicilor jurnalistice în mediatizarea subiectelor sensibile despre copii”
Perioada de implementare: august 2011 – martie 2012,
Finanţator: UNICEF, buget total: MDL138,260.00
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea practicilor şi consolidarea abilităţilor profesionale ale jurnaliştilor şi ale
serviciilor de presă din instituţiile publice specializate în mediatizarea subiectelor
sensibile despre copii.
Activităţi realizate în cadrul proiectului pe toată durata de implementare:
- organizarea şi desfăşurarea unui curs de instruire teoretico-practic pentru 25 de jurnalişti şi
reprezentanţi ai serviciilor de presă din instituţiile publice din R. Moldova cu genericul „Normele etice în
scrierea şi documentarea articolelor despre situaţia/drepturile copiilor”;
- desfăşurarea unui concurs de articole/reportaje despre drepturile copilului;
- elaborarea şi distribuirea unui poster special intitulat „10 reguli de aur pentru jurnaliştii care scriu
despre copii”;
- organizarea şi desfăşurarea a 3 dezbateri publice la Chişinău, Bălţi şi Comrat.

„Diseminarea bunelor practici jurnalistice de reflectare a fenomenului discriminării”
Perioada de implementare: septembrie 2011 – februaie 2012,
Finanţator: PNUD-MOLDOVA, buget total: $6,890.00
Scopul proiectului: Prevenirea fenomenului discriminării prin consolidarea capacităţilor mass-media în
reflectarea situaţiei/drepturilor persoanelor minoritare/grupuri defavorizate.
Activităţi realizate în cadrul proiectului:
- organizarea a trei traninguri pentru 36 de jurnalişti din mass-media naţională şi locală;
- editarea şi distribuirea a şase ediţii ale Buletinului electronic anti-discriminare.
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„Promovarea drepturilor omului şi prevenirea torturii prin intermediul presei scrise”
Perioada de implementare: septembrie 2011 – aprilie 2012,
Finanţator: PNUD-MOLDOVA, buget total: MDL153,440.00
Scopul proiectului: Creşterea nivelului de informare a opiniei publice cu privire la drepturile omului şi
mecanismele de apărare, în special a celor care contribuie la prevenirea şi
combaterea torturii şi altor forme de tratamente cu cruzime, inumane şi
degradante printr-o campanie media complexă.
Activităţi realizate în cadrul proiectului pe toată durata de implementare:
- publicarea, timp de 6 luni a unei pagini tematice „ACTIV antitortură” în 13 ziare cu distribuţie naţională
şi locală, axată pe informarea obiectivă a cetăţenilor despre drepturile lor şi mecanismele de apărare;
- realizarea unei rubrici permanente interactive „Sfatul juristului”;
- publicarea unei rubrici specializate de educaţie juridică „Dicţionarul juridic”;
- publicarea informaţiilor de contact ale mecanismelor de apărare.
ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
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„Prevenirea fenomenului discriminării prin intermediul presei scrise”
Perioada de implementare: octombrie 2011 – noiembrie 2012,
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova, buget total: $29,988.00
Scopul proiectului: Promovarea drepturilor grupurilor defavorizate şi minoritare şi îmbunătăţirea
capacităţilor presei scrise în reflectarea subiectelor despre categoriile de persoane
supuse tratamentelor inegale.
Activităţi realizate în cadrul proiectului pe toată durata de implementare:
- monitorizarea timp de două luni a modului în care presa scrisă locală şi naţională (inclusiv webportalurile informaţionale) reflectă situaţia/drepturile grupurilor defavorizate şi a minorităţilor;
- elaborarea unui raport despre rezultatele monitorizării presei scrise locale şi naţionale în vederea
respectării drepturilor grupurilor defavorizate şi a minorităţilor cu prezentarea bunelor şi relelor practici
de mediatizare;
- organizarea a două dezbateri publice („mese rotunde”) cu participarea jurnaliştilor, editorilor şi
experţilor din domeniul protecţiei drepturilor persoanelor defavorizate şi a grupurilor minoritare, în
cadrul cărora va fi examinată abordarea fenomenului discriminării în presă prin prisma rezultatelor
monitorizării şi evoluţia politicilor publice non-discriminatorii;
- editarea timp de 6 luni a unei pagini tematice „ACTIV” nediscriminare distribuită prin intermediul a 18
publicaţii periodice locale şi naţionale, inclusiv un ziar din regiunea UTA Gagauz-Yeri şi unul din
Transnistria, în care să fie reflectată situaţia/drepturile persoanelor din grupurile defavorizate şi
minoritare;
- organizarea unui concurs de articole pentru mass-media locale şi naţionale, cu premii, la tema
„Promovarea drepturilor persoanelor din grupurile defavorizate şi minoritare”.

b) proiecte realizate sau începute în anul 2012:
„Consolidarea Departamentului de publicitate al Asociaţiei Presei Independente”
Perioada de implementare: ianuarie – noiembrie 2012,
Finanţator: Civil Rights Defenders / Suedia, buget total: E34,300.00
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea sustenabilităţii API şi a membrilor săi prin consolidarea Departamentului de publicitate al API.
Activităţi implementate:
- realizarea unui studiu de marketing, care va include o cercetare privind identificarea potenţiali clienţi
de publicitate, domeniile lor operaţionale etc.;
- elaborarea unui plan de afaceri pentru Departamentul de publicitate al API;
- organizarea a trei traininguri specializate pentru angajaţii Departamentului de publicitate al API şi
pentru managerii de vânzări ai ziarelor membre ale API;
- elaborarea unui media-kit, care va include informaţii despre serviciile de publicitate oferite de
Departamentul de publicitate al API, descrierea ziarelor membre API etc.;
- realizarea unui studiu de fezabilitate privind examinarea posibilităţii de transformare a
Departamentului de publicitate al API într-o Agenţie de publicitate la nivel local şi regional.
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„Documentarea proprietăţii în domeniul mass-media în Moldova” (proiect de parteneriat cu
Centrul pentru Jurnalism Independent, România)
Perioada de implementare: Februarie – Octombrie 2012,
Finanţator: National Endowment for Democracy (NED) / SUA, buget administrat de API: $9,877.00
Scopul proiectului: Schimbul de cunoştinţe şi practici privind documentarea proprietăţii şi dezvoltarea
bunelor practici de declarare a proprietăţii în domeniul mass-media.
Activităţi implementate:
- vizita de studiu la Bucureşti a reprezentanţilor API şi studierea experienţei româneşti de asigurare a
transparenţei proprietăţii în domeniul mass-media;
- elaborarea metodologiei sumare de monitorizare a proprietăţii de media din Republica Moldova;
- elaborarea şi prezentarea publică a unor studii-pilot („profiluri de proprietate”) privind proprietarii
ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
Raport anual 2012

instituţiilor mass-media din Republica Moldova;
- elaborarea Ghidului de bune practici privind transparenţa proprietăţii mass-media în calitate de
document de politici interne, dar şi ca un model de asumare voluntară de către mass-media a
unor standarde în domeniul transparenţei proprietăţii media.

„Dezvoltarea new media şi a fotojurnalismului în presa independentă din R. Moldova”
Perioada de implementare: februarie 2012 – martie 2013,
Finanţator: National Endowment for Democracy (NED) / SUA, buget total: $39,274.00
Scopul proiectului: Fortificarea poziţiei ziarelor independente pe piaţa media din R. Moldova prin
crearea sau îmbunătăţirea produselor multimedia şi fotografice.
Activităţi planificate pentru toată durata de implementare:
- organizarea a trei traininguri pentru 60 de categorii de angajaţi ai ziarelor independente (manageri,
agenţii de vânzări, administratori ai paginilor web, reporteri/redactorii);
- crearea unei „librării” foto on-line pe pagina web a API;
- desfăşurarea unei expoziţii foto în aer liber;
- acoperirea parţială a cheltuielilor pentru procurarea a câte unui aparat foto pentru
ziarele membre API.

„Promovarea bunelor practici de monitorizare a procesului decizional la nivel local”
Perioada de implementare: martie 2012 – mai 2013,
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova, buget total: $49,585.00
Scopul proiectului: Promovarea transparenţei procesului decizional, prin încurajarea implicării
cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare şi în monitorizarea gestionării
fondurilor publice la nivel local.
Activităţi planificate pentru toată durata de implementare:
- editarea a 10 pagini tematice Activ, cu periodicitate lunară, în 15 ziare cu distribuţie naţională şi locală,
axată pe promovarea participării active a cetăţenilor în procesul decizional şi de monitorizarea
utilizării banilor publici;
- lansarea şi menţinerea “liniei verzi” pentru transparenţa procesului;
- realizarea analizelor şi investigaţiilor despre modul cum sunt gestionate fondurile publice.
- desfăşurarea meselor rotunde regionale tematice privind monitorizarea procesului decizional;
- desfăşurarea unui training pentru jurnalişti în reflectarea subiectelor despre utilizarea fondurilor
publice;
- desfăşurarea unui concurs pentru APL, pentru cea mai bună acţiune de impact a cetăţenilor în procesul
de luare a deciziilor;
- desfăşurarea unui concurs pentru instituţiile mass-media din ţară, pentru cea mai eficientă campanile
de monitorizare a banilor publici.
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„Continuarea proiectului „Dezvoltarea capacităţilor de studiu şi analiză ale API”
Perioada de implementare: iunie 2012 - martie 2013,
Finanţator: FHI 360, buget total: MDL252,898.58
Scopul proiectului: Sporirea capacităţilor de analiză şi documentare a problemelor presei locale prin
crearea Departamentului de studii şi documentare în cadrul API.
Activităţi planificate pentru toată durata de implementare:
- crearea Centrului de asistenţă pentru presa independentă în cadrul Departamentului de Studii şi
Analiză a API;
- oferirea asistenţei specializate ziarelor independente de către juristul, economistul-contabil şi
designerul media, angajaţi ai Centrului de asistenţă;
- desfăşurarea a trei traininguri specializate pe accesul la informaţie, media design şi evidenţa contabilă
pentru instituţiile media;
ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
Raport anual 2012

- convocarea în şedinţe a Grupului de Lucru Public Privat privind monitorizarea politicilor publice media;
- formularea, discutarea publică şi promovarea unor propuneri şi amendamente la legislaţia media în
vigoare;
- elaborarea unui studiu de analiză a necesităţilor pe termen scurt şi termen lung a constituenţilor API,
ziare locale independente din Republica Moldova;
- organizarea unei mese rotunde la care va fi prezentat şi discutat studiul de analiză a necesităţilor presei
independente.

„Program de asistenţă în deetatizarea publicaţiilor periodice publice”
Perioada de implementare: iunie 2012 – septembrie 2013,
Finanţatori: Fundaţia Soros-Moldova, buget total: $20,000.00
Scopul proiectului: Accelerarea procesului de implementare a Legii nr.221 din 17.09.2010 privind
deetatizarea publicaţiilor periodice publice, prin ajustarea cadrului normativ
naţional şi consultarea autorităţilor publice centrale şi locale şi a publicaţiilor de
stat în procesul de deetatizare.
Activităţi planificate pentru toată durata de implementare:
- acordarea asistenţei specializate autorităţilor în procesul de deetatizare a publicaţiilor periodice
publice;
- organizarea şi desfăşurarea unui ciclu de „mese rotunde” regionale de informare cu participarea
autorităţilor publice locale, reprezentanţilor redacţiilor ziarelor pasibile privatizării privind
modalităţile legale de deetatizare a publicaţiilor periodice publice;
- consultarea autorităţilor publice locale în procesul de deetatizare a publicaţiilor periodice publice prin
reorganizare în „monitoare oficiale” ale raionului/municipiului, prin privatizare sau prin lichidare;
- oferirea consultaţiilor juridice gratuite investitorilor interesaţi de privatizarea publicaţiilor periodice
publice în pregătirea ofertelor investiţionale în conformitate cu legislaţia naţională.

„Suplimentul „Obiectiv European”
Perioada de implementare: august 2012 – mai 2013,
Finanţatori: Fundaţia Est Europeană şi Fundaţia „Friedrich-Ebert-Stiftung”,
buget administrat de API: $36,024.00
Scopul proiectului: Informarea opiniei publice din Republica Moldova despre Uniunea Europeană,
valorile şi bunele practici europene, procesul de integrare europeană, activităţile şi
politicile desfăşurate de către autorităţile Republicii Moldova privind procesul de
integrare europeană a ţării noastre, Parteneriatul Estic şi locul Republicii Moldova
într-o Europă nouă.
Activităţi planificate pentru toată durata de implementare:
- editarea a 10 numere ale suplimentului „Obiectiv European” în 8 pagini, format A3, care se vor distribui
cu patru ziare membre ale API, inclusiv un ziar naţional - „Jurnal de Chişinău” - şi trei ziare
regionale: „Observatorul de Nord”, „Cuvântul” şi „Gazeta de Sud”, în aproximativ 25000 de
exemplare;
- distribuirea unui tiraj suplimentar de 2000 de exemplare Centrelor de informare „Pro-Europa„ din
oraşele Cahul și Bălţi;
- publicarea conţinutului suplimentului în versiunea PDF pe paginile web ale ziarelor partenere şi pe
pagina web API.
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„Editarea unei ediţii a paginii ACTIV la tema finanţării partidelor politice”
Perioada de implementare: Octombrie 2012,
Finanţator: Fundaţia Est-Europeană, buget total: MDL23,184.00
Activităţi implementate:
- editarea, în cadrul proiectului „Sporirea transparenţei finanţării partidelor politice şi campaniilor
electorale în Moldova”, implementat de Fundaţia Est-Europeană şi finanţat de National
ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
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Endowment for Democracy, a unei ediţii a paginii ACTIV la tema finanţării partidelor politice;
- difuzarea paginii tematice ACTIV prin intermediul reţelei de 13 ziare membre sau partenere ale API.

„Responsabilitatea mass-media: practici de autoreglementare jurnalistică”
Perioada de implementare: octombrie 2012 – aprilie 2013,
Finanţatori: Fundaţia Soros-Moldova, buget total: $28,000.00
Scopul proiectului: stabilirea și dezvoltarea unui dialog regional între reprezentanţii comunităţii de
experţi mass-media, în special a reprezentanţilor structurilor care monitorizează
respectarea normelor de etică şi conduită profesională, din ţări cu un nivel diferit
de dezvoltare a structurilor de autoreglementare jurnalistică.
Activităţi planificate pentru toată durata de implementare:
- vizita unui grup de membri ai Consiliului de Presă din Moldova şi experţi media în Bulgaria pentru a
studia situaţia privind libertatea presei din această ţară, experienţa organizaţiilor
neguvernamentale de profil în promovarea eticii jurnalistice şi a responsabilităţii sociale a
instituţiilor mass-media;
- vizita unui grup de membri ai Consiliului de Presă din Moldova şi experţi media în Bosnia şi Herţegovina
pentru a studia experienţa activităţii Consiliului de Presă din această ţară, impactul deciziilor
adoptate de structura de autoreglementare jurnalistică asupra comportamentului profesional al
instituţiilor mass-media, interacţiunea cu publicul multietnic şi mijloace de informare în masă
editate în diferite limbi;
- vizita de studiu în Republica Moldova a unui grup de experţi media şi reprezentanţi ai structurilor de
autoreglementare jurnalistică din Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Estonia şi România cu scopul de
a face cunoştinţă cu realităţile moldoveneşti în domeniul libertăţii presei, experienţa funcţionării
structurii de autoreglementare jurnalistică din Moldova şi pentru a participa la o conferinţă
regională care a dezbătut tema provocărilor de natură etică care stau în faţa mass-mediei
contemporane.

Perioada de implementare: octombrie 2012 – octombrie 2013,
Finanţator: Programul UN Women în Moldova „Abilitarea economică a femeilor”,
buget total: MDL1,137,430.00
Scopul proiectului: Promovarea egalităţii de gen şi autoevaluarea presei scrise şi electronice.
Activităţi planificate pentru toată durata de implementare:
- desfăşurarea a două traininguri la tema “Dimensiunea de gen în mass-media”, inclusiv un training de
două zile pentru ziarele naţionale şi locale şi agenţiile de ştiri şi un training de două zile pentru
site-urile şi portalurile informaţionale naţionale şi locale, reţelele de socializare şi bloguri;
- selectarea a zece ziare cu distribuţie naţională şi locală, precum şi şapte medii de informare on-line,
inclusiv site-uri şi portaluri informaţionale, reţele de socializare şi bloguri pentru a fi antrenate
într-un exerciţiu de autoevaluare a presei prin prisma dimensiunii de gen timp de nouă luni;
- evaluarea lunară a conţinutului editorial din perspectiva dimensiunii de gen, colectarea datelor şi
informaţiilor specifice privind prezenţa femeilor şi a bărbaţilor în calitate de autori, surse şi
protagonişti ai articolelor, contextul prezentării femeilor, conţinutul fotografiilor şi a anunţurilor
publicitare, alte aspecte relevante pentru determinarea gradului de asigurare a egalităţii de gen;
- constituirea unui Consiliu de Evaluare şi examinare lunară a rapoartelor prezentate de instituţiile
media selectate;
- elaborarea a trei rapoarte trimestriale şi a unui raport final privind autoevaluarea mass-media
selectate prin prisma dimensiunii de gen;
- editarea în format electronic a unei broşuri de bune practici de autoevaluare a presei din perspectiva
dimensiunii de gen.
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„Organizarea şi facilitarea autoevaluării prin prisma dimensiunii de gen a presei scrise şi
electronice”
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„Informarea obiectivă privind reforma în sectorul judiciar din Republica Moldova”
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Perioada de implementare: decembrie 2012 - mai 2014,
Finanţator: USAID Rule of Law Institutional Strengthening Program, buget total: $70,634.00
Scopul proiectului: Asigurarea înţelegerii de către locuitorii din mediul rural a reformei în sistemul
judiciar din Moldova prin informarea obiectivă şi dezbaterea publică a
implementării reformei.
Activităţi planificate pentru toată durata de implementare:
- editarea a 15 ediţii ale paginii tematice „Activ”, în limbile română şi rusă, care se vor distribui în 18
ziare locale şi regionale cu un tiraj de aproximativ 70 mii de exemplare, care vor reflecta etapele
de implementare a reformei sistemului judiciar din Republica Moldova;
- crearea şi actualizarea unor rubrici speciale – “Reforma Justiţiei”, pe site-ul API şi pe reţeua de
socializare Facebook;
- instruirea a 35 de jurnalişti din mass-media locală şi regională, în cadrul a două traininguri ţinute de
experţi locali, pentru o reflectare obiectivă şi profesionistă a mersului reformei justiţiei din
Republica Moldova.
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CONCURSURI PROFESIONALE
Concursul naţional de articole/reportaje
„Promovarea drepturilor copilului în mass-media”
Au fost depuse 13 dosare; printre câştigători au fost: Tatiana Eţco, „Ziarul de
Gardă” (Premiul I), Svetlana Panţa, „Jurnal de Chişinău” şi Luminiţa Netedu,
„Gazeta de Sud” (Premiul II).

Concursul naţional de de materiale jurnalistice la tema promovării
drepturilor persoanelor din grupurile defavorizate şi minorităţi
Au fost depuse 32 de dosare care au inclus 86 articole; printre câştigători au
fost: Olga Bulat, „Ziarul de Gardă” (Premiul II), Marina Bzovaia, “SP” (premiu
de încurajare).

Concursul naţional „10 jurnalişti ai anului 2012”
laureaţi – Victor Moşneag, „Ziarul de Gardă”, Tudor Iaşcenco, „Cuvântul”

„Premiile anuale interne ale API 2012”
(festivitatea are loc în cadrul Adunării Generale a membrilor API, 19 aprilie
2013):
„Cel mai bun reporter” (13 candidaţi, laureat – Svetlana Panţa, „Jurnal de
Chişinău”)
„Cea mai bună investigaţie” (11 candidaţi, laureat – Victor Moşneag, „Ziarul de
Gardă”)
„Managerul anului” (2 candidaţi, laureaţi – Nicolae Sanduleac, „Unghiul”,
Tudor Iaşcenco, „Cuvântul”)
„Cea mai bună acţiune de impact social” (3 candidaţi, laureat – Redacţia
ziarului „Cuvântul”)
„Cea mai bună fotografie” (7 candidaţi, laureată – Ina Landa, „Expresul”)
„Cea mai bună pagină web” (14 candidaţi, laureat – www.expresul.com)
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„Publicaţia cu cel mai bun design” (15 candidaţi, laureat – Ziarul „SP”)
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ACORDAREA SUPORTULUI INSTITUŢIONAL ALTOR STUCTURI ASOCIATIVE
Suport instituţional Secretariatului Alianţei Anticorupţie
În cadrul unui proiect finanţat de Fundaţia Est-Europeană, API a oferit suport
instituţional Secretariatului Alianţei Anticorupţie în perioada aprilie 2011 –
martie 2012.

Suport instituţional Consiliului de Presă din Republica Moldova
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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.
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INTERMEDIEREA SERVICIILOR PUBLICITARE 2012
Suma transferată pentru prestarea serviciilor publicitare: 164,026.04 lei
Descreştere faţă de anul 2011 (244,062.66 lei) cu 32,79%
Tabel comparativ al transferurilor pentru prestarea serviciilor publicitare în
ultimii trei ani:
2012 – 164,026.04 lei; 2011 – 244,062.66 lei; 2010 – 216,059.41 lei
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(Anexa 1: Total transferuri publicitate ziare 2012)
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TRANSFERURI CĂTRE MEMBRII API 2012
•

Suma totală transferată catre membrii API (inclusiv pentru prestarea serviciilor
publicitare): 776,503.52 lei

•

În creştere faţă de anul 2011 (722,180.85 lei în 2011) cu 7%
Tabel comparativ al transferurilor pentru prestarea serviciilor publicitare în
ultimii trei ani:
2012 – 776,503.52 lei; 2011 – 722,180.85 lei; 2010 – 789,562.86 lei
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(Anexa 2: Total transferuri ziare 2012)
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RAPORT FINANCIAR 2012
ÎNCASĂRI TOTALE: 3.610.545 lei, inclusiv:
- Granturi/proiecte/contracte instituţionale – 3.2647.767 lei
- Prestare servicii publicitare – 330.915 lei
- Servicii abonare ziare – 5.703 lei
- Cotizaţii de membru – 9.160 lei

CHELTUIELI TOTALE: 3.512.691 lei, inclusiv:
- Cheltuieli de program/proiecte – 3.093.126 lei, inclusiv:
consumabile – 36.580 lei
salarii şi taxe – 1.399.645 lei
tipar/insertare/distribuţie („Obiectiv”) – 224.926 lei
editare paginii „Activ” – 329.269 lei
editarea rubricii „Cere socoteala pentru banii publici!” – 14.412 lei
servicii telefonice, internet, poşta – 30.174 lei
transport, combustibil – 94.147 lei
chirie, servicii comunale – 169.125 lei
cheltuieli bancare – 11.968 lei
alte cheltuieli – 782.880 lei

- Cheltuieli producere publicitate – 253.825 lei, inclusiv:
transferuri către ziare pentru prestarea serviciilor publicitare – 164.026 lei
salarii şi taxe manageri – 87.574 lei
cheltuieli bancare – 2.225 lei.

- Cheltuieli generale şi administrative – 165.740 lei, inclusiv:
salarii şi taxe – 11.421 lei
uzura materiale fixe; active nemateriale – 40.351 lei
chirie, servicii comunale – 5.429 lei
cheltuieli bancare – 4.096 lei.
Taxa Bati – 2.100 lei
Taxa WAN – 8.952 lei
Taxa de participare la congr.4 al ziaristilor – 5.804 lei
Cheltuielile de deplasare la congresul 4 al ziaristilor -2.338.lei
Indemnizatia de calatorie a membrilor API – 6.504 lei
Donatie hirtie ziar (Gazeta de Sud) – 10.872 lei
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Abonare la Ziare – 1.880 lei
alte cheltuieli – 65.993 lei

Profit conform bilanţului pentru anul 2012 – 25.198 lei
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OBIECTIVE 2013
Continuarea activităţilor de instruire a diferitor categorii de colaboratori ai
redacţiilor
Dezvoltarea Centrului de asistenţă pentru membrii API
Consolidarea mecanismelor de autoreglementare în API: Comisia de etică şi
Ombudsmanul API
Advocacy pentru proiectele de legi care asigură dezvoltarea economică a presei
Dezvoltarea resurselor web ale API şi ale redacţiilor reprezentate în API
Promovarea transparenţei proprietăţii mass-media
Crearea şi dezvoltarea unei platforme on-line la tema integrităţii persoanelor
care deţin funcţii publice
Desfăşurarea unei campanii împotriva manipulării informaţionale
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Dezvoltarea Departamentului Publicitate al API
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MULŢUMIRI:
Echipei API
Preşedintei API
Consiliului de Administrare al API
Partenerilor
Finanţatorilor

PENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂ
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(Raport elaborat şi prezentat de Petru Macovei, director executiv API)
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