
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: instruirea viitorilor colaboratori ai Campaniei STOP FALS!, 16-17 martie 2018 
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DDIIRREECCŢŢIIII  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  ÎÎNN  22001188  

 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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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, ÎNREGISTRAŢI ÎN 2018INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, ÎNREGISTRAŢI ÎN 2018  
 

191919222  
  

 

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

777777   
produse diseminate în mass-media și rețelele sociale (articole, 
spoturi video, emisiuni din ciclul „Media scanner”) 

757575   consultaţii oferite de Centrul de asistenţă pentru membrii API  

484848   
declaraţii/apeluri în apărarea libertăţii şi a drepturilor presei şi ale 
jurnaliştilor, a drepturilor omului și alte aspecte ale dezvoltării 
democratice  

353535   
de colaboratori ai Campaniei împotriva informațiilor false și 
tendențoiase STOP FALS! instruiți și rețeaua de colaboratori 
constituită 

303030   
cursuri de instruire pentru jurnaliștii și studenții la facultățile de 
jurnalism, inclusiv traininguri, ateliere, consultații online, 
webinare  

303030   
alte evenimente și acțiuni publice (15 lecții publice și 15 ateliere 
pentru cadrele didactice) 

191919   
proiecte gestionate (continuate sau demarate), inclusiv 11 proiecte 
noi 

151515   îndrumare și ghiduri pentru diferite categorii de profesioniști media 

131313   
„mese rotunde” și dezbateri la diferite teme de interes public și 
profesional 

666   
vizite de studiu în străinătate pentru grupuri de jurnaliști, 
manageri și experți media (Polonia, Estonia, Belgia, Rusia, Suedia, 
Finlanda) 

555   

studii și cercetări tematice (experiența europeană în acordarea 
subvențiilor pentru dezvoltarea mass-mediei; realizarea 
angajamentelor în domeniul mass-media din Acordului de Asociere; 
reacția autorităților la investigațiile jurnalistice, aspecte de gen în 
industria mass-media, politici de contracarare a dezinformării) 

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   
portaluri regionale de informații create și/sau consolidate cu 
suportul API: www.buzz.md, www.ialovnews.md, www.reper.md, 
www.feedback.md și www.nokta.md  

555   procese de judecată, inclusiv asistență juridică constituenților API 

444   
campanii de rezonanță națională (STOP FALS!, „Pentru un 
Parlament Curat”, „Click pentru egalitate de gen”, „Presa poate fi 
responsabilă. Semnăm Codul deontologic al jurnalistului!” 

444   

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

http://www.api.md/
http://www.stopfals.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.mediaforum.md/
http://www.consiliuldepresa.md/
http://www.buzz.md/
http://www.ialovnews.md/
http://www.reper.md/
http://www.feedback.md/
http://www.nokta.md/
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444   

parteneriate strategice dezvoltate, inclusiv unul nou (FOJO MEDIA 
INSTITUTE/Suedia, Fundația Naumann pentru Libertate/Germania, 
Asociația Ziarelor Locale/Polonia, Centrul de expertiză europeană 
EUROPULS/Belgia) 

222   
evenimente naționale majore (Forumul Mass-Media 2018 și 
conferința națională privind situația mass-mediei locale) 

222   
proiecte de legi, îndreptate spre susţinerea dezvoltării publicaţiilor 
periodice de importanță socială, inclusiv la nivel local și regional 

222   
redacții membre API beneficiare de consultanță internațională în 
consolidarea afacerilor 

222   
colaboratoare ale redacțiilor membre API delegate la cursurile 
Școlii de management media din Riga, Letonia 

 
Asistenţă instituţională stucturii naţionale de autoreglementare 
jurnalistică - Consiliul de Presă din Republica Moldova 

Transferuri băneşti către membrii API: 580,958.90 lei,  
inclusiv lei pentru prestarea serviciilor publicitare: 103,615.38 lei 
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ADVOCACY PENTRU ADVOCACY PENTRU DEMOCRAȚIE, STAT DE DEMOCRAȚIE, STAT DE DREPT, DREPT, LIBERTATEA LIBERTATEA 

PRESEIPRESEI,,  ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRUÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI LLUI LEGAL ŞI A STATUTULUIEGAL ŞI A STATUTULUI  

ECONOMIC AL MASSECONOMIC AL MASS--MEDMEDIAIA, ÎN ALTE DOMENII CO, ÎN ALTE DOMENII CONEXENEXE  
 

  În anul 2018, API a semnat/iniţiat 48 de declaraţii/apeluri/atitudini: 
 

 Organizațiile de media: Interdicţiile de intrare în R. Moldova aplicate jurnaliștilor 
străini contravin normelor europene (17 ianuarie 2018) 

 Declarație: ONG-urile de media sunt îngrijorate în legătură cu semnalele privind 
înţelegerea de cartel pe piaţa publicităţii mass-media (29 ianuarie 2018) 

 ONG-urile de media condamnă acțiunile de intimidare a jurnalistei RISE Moldova și 
cere MAI să se autosesizeze pe marginea acestui caz (19 februarie 2018) 

 15 ONG-uri au lansat radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din 
Republica Moldova (27 februarie 2018) 

 ONG-urile de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu agresarea echipei Jurnal TV 
(5 martie 2018) 

 ONG-urile de media califică apelul PPEM la adresa jurnaliştilor drept imixtiune în 
activitatea instituțiilor de presă (13 martie 2018) 

 Memoriu privind libertatea presei în Republica Moldova (3 mai 2018) 

 Declarație a ONG-urilor de media privind afirmațiile președintelui Parlamentului 
despre acțiunea de protest a jurnaliștilor din 3 mai (4 mai 2018) 

 ONG-urile de media cer ministrului de Interne să scoată sechestrul ilegal de pe 
tirajul ziarului “Cuvântul” (10 mai 2018) 

 Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte cere CCA să monitorizeze posturile de 
televiziune Prime TV, Canal 2 și Publika TV (14 mai 2018) 

 Organizații ale Societății Civile solicită parlamentului să adopte Proiectul legii cu 
privire la organizațiile necomerciale fără modificări esențiale (16 mai 2018) 

 Apel către mass-media cu privire la necesitatea reflectării corecte și echidistante a 
turului 2 al campaniei pentru alegeri locale noi (21 mai 2018) 

 Condamnăm admiterea selectivă a jurnaliștilor la evenimentele de interes public (31 
mai 2018) 
 Apel către Parlamentul R. Moldova şi Grupul de lucru pentru îmbunătățirea 
legislației mass-media (18 Iunie 2018) 

 ONG-urile de media dezaprobă îngrădirea accesului presei la ședința de validare a 
alegerilor locale noi din Chișinău (20 iunie 2018) 
 Declarație cu privire la erodarea democrației în Republica Moldova (26 Iunie 2018) 

 ONG-urile de media își exprimă îngrijorarea față de presiunile exercitate asupra 
jurnaliștilor de către CNPDCP  (25 iunie 2018) 
 ONG-urile de media condamnă restricționarea accesului jurnalistei ZdG în spatele 
clădirii CSJ (27 iunie 2018) 
 ONG-urile de media se solidarizează cu redacţia “Radio Orhei” (6 iulie 2018) 
 ONG-urile de media dezaprobă o dispoziție emisă de Judecătoria Chișinău prin care 
accesul jurnaliștilor în sediul instanței ar putea fi restricționat (10 iulie 2018) 
 Declarație: Doar guvernarea și sistemul judiciar sunt responsabili pentru eșecurile din 
justiție (11 iulie 2018) 
 Declarația ONG-urilor de media privind amenințările primarului orașului Orhei la 
adresa jurnaliștilor (20 iulie 2018) 
 Declaraţie: MAI şi Procuratura Rezina au reacţionat formal în cazul sechestrării 
tirajului ziarului „Cuvântul” (23 iulie 2018) 
 ONG-urile de media: „Casa Presei” trebuie redată comunităţii jurnalistice (6 august 
2018) 
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 ONG-urile de media protestează împotriva intimidării şi ameninţărilor în adresa 
jurnaliştilor în UTA Gagauz Yeri (7 august 2018) 
 ONG-urile de media califică drept inadmisibile atacurile partidului „Şor” la adresa 
jurnaliștilor de la Radio Orhei (7 august 2018) 
 ONG-urile de media cer dezbateri publice pe marginea regulamentului privind 
utilizarea dronelor (10 august 2018) 
 ONG-urile de media solicită clasarea procesului contravențional în cazul 
jurnalistului Victor Sofroni (15 august 2018) 
 ONG-urile de media condamnă împiedicarea intenționată a activității jurnaliștilor în 
reflectarea evenimentelor din 26-27 august (28 august 2018) 
 Declarație cu privire la comportamentul disproporționat al autorităților în cadrul 
protestelor și manifestațiilor din 26-27 august și 1 septembrie 2018 (3 septembrie 2018) 
 API: „Poşta Moldovei” continuă să impună condiții arbitrare de distribuire a 
publicațiilor periodice (12 septembrie 2018) 
 ONG-urile de media cer Consiliului Superior al Magistraturii să se autosesizeze pe 
marginea deciziei Curții Supreme de Justiție privind demiterile de la GRT (16 septembrie 
2018) 
 ONG-urile de media condamnă aplicarea de către PDM a standardelor diferite față de 
jurnaliști (17 septembrie 2018) 
 Apel către partidul de guvernământ și ambasade privind îngrădirea accesului 
jurnaliștilor posturilor TV8 și Jurnal TV la briefingurile PDM (3 octombrie 2018) 
 ONG-urile de media condamnă amenințările și discursul de ură față de Jurnal TV 
din partea primarului de la Orhei, Ilan Şor (16 octombrie 2018) 
 Organizațiile societății civile cer autorităților tragerea la răspundere a persoanelor 
vinovate de extrădarea de facto a cetățenilor turci (17 octombrie 2018) 
 ONG-urile de media condamnă abuzurile față de jurnaliști la mitingul PDM (22 
octombrie 2018) 
 Declarație. API respinge cu fermitate acuzațiile absurde și false publicate de 
Timpul.md (7 noiembrie 2018) 
 ONG-urile de media: Condamnăm practicile abuzive de îngrădire a accesului 
jurnaliștilor de la ZdG la manifestațiile dedicate Zilei orașului Orhei (12 noiembrie 2018) 
 Apel public privind organizarea consultărilor și dezbaterilor publice privind proiectul 
Codului de reguli și proceduri parlamentare (28 noiembrie 2018) 
 Apel public către președintele Parlamentului, Andrian Candu: nu înrăutățiți și mai mult 
accesul jurnaliștilor la datele cu caracter personal de interes public (28 noiembrie 2018) 
 Declarație privind mărirea pragurilor pentru procedurile de achiziții publice (4 
decembrie 2018) 
 Rezoluţia Forumului mass-media din Republica Moldova 2018 (6 decembrie 2018) 
 Apel către Consiliul municipal Chișinău, fracțiunile și consilierii municipali (7 
decembrie 2018) 
 Declaraţia membrilor API privind reflectarea alegerilor parlamentare din 24 
februarie 2019 (8 decembrie 2018) 
 ONG-urile de media condamnă atacurile verbale ale deputatului Savva în adresa unei 
jurnaliste de la Anticoruptie.md (13 decembrie 2018) 
 Declarație: Numirea netransparentă a trei judecători ai Curții Constituționale 
subminează încrederea publică în independența Curții Constituționale (17 decembrie 2018) 
 Declarație: Organizațiile neguvernamentale de media condamnă orice manifestare de 
discurs de ură la adresa jurnaliștilor (20 decembrie 2018). 

 
 

 

 

 

 



 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2018 

 

P
ag

in
a 
7

 

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

 

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

 În cadrul Grupului de Lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media, creat de 
către Parlament în 2017, experţii API au elaborat două proiecte de legi, îndreptate spre 
susţinerea dezvoltării publicaţiilor periodice, inclusiv la nivel local și regional. Unul din 
aceste proiecte – Cu privire la măsurile de susținere a publicațiilor periodice de 
importanță socială – prevede măsuri de susţinere a publicațiilor care vor obține statut de 
“publicații periodice de importanță socială”, inclusiv crearea şi dezvoltarea unui mecanism 
naţional de subvenționare a presei, gestionat de o autoritate independentă, formată din 
profesioniști care vor acţiona în interesul public, iar calitatea 
înaltă a produsului jurnalistic și respectarea Codului deontologic 
al jurnalistului ar urma să fie criteriile de bază pentru acordarea 
subvenţiilor publice. 

 Un alt proiect de lege prevede modificarea Codului Fiscal, 
a Legii cu privire la libertatea de 
exprimare, Legii comunicațiilor poștale și 
a Legii bugetului de stat în scopul 
instituirii unor facilități la procurarea 
hârtiei de ziar, distribuția publicațiilor 
periodice de importanță socială, 
diminuarea tarifelor de închiriere a 
sediilor în clădirile aflate în proprietate publică. 

Ambele proiecte de legi au fost înregistrate ca inițiative legislative, 
însă nu au fost examinate încă de Parlamentul R. Moldova. 

 La 18 mai 2018, cu prilejul Zilelor Libertății Presei, API a desfășurat conferința 
națională “Mass-media locale: Quo Vadis?”, la care au participat peste 40 de manageri 
de la diverse instituții media locale şi regionale, dar şi unii reprezentanți ai 
autorităților centrale, ai agențiilor de reglementare, deputați și reprezentați ai 
instituțiilor donatoare. Participanții la conferință au vorbit despre condițiile de 
activitate ale mass-media locale și regionale care sunt din ce în ce mai dificile, iar 
perspectivele de dezvoltare tot mai sumbre, concluzionând că adoptarea și 
implementarea unor politici publice adecvate, după modelul unor ţări europene, ar 
putea contribui la supraviețuirea şi 
dezvoltarea instituțiilor mass-media din 
regiuni care reprezintă o verigă foarte 
importantă de informare a cetățenilor. 
La conferință a fost prezentat studiul, 
elaborat de API “Investiții în pluralismul 
mediatic. Practici de susținere și de 
subvenționare publică a dezvoltării 
mass-mediei”. 

Participanții au formulat mai multe 
propuneri privind îmbunătățirea situației 
mass-mediei locale şi regionale din R. 
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Moldova, urmând ca API să le sistematizeze şi să le formuleze ca propuneri de politici 
publice, promovându-le în faţa decidenților politici şi administrativi. 

2. Advocacy pentru apărarea drepturilor editorilor de presă scrisă  

 API a continuat să semnaleze abuzurile Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” 
care impune condiții arbitrare de distribuire a edițiilor periodice prin abonare şi 
vânzare cu amănuntul. În septembrie 2018, API a adresat un apel public Parlamentului 
și Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției 
Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației și 
Consiliului Concurenței și a cerut, din nou, intervenția autorităților pentru a obliga 
„Poşta Moldovei” să nu facă abuz de poziția sa dominantă pe piața distribuției 
trimiterilor poștale și să elimine condițiile contractuale abuzive pentru distribuția 
publicațiilor periodice. De asemenea, API a atras atenția Ministerului Finanțelor și a 
Serviciului Fiscal de Stat asupra faptului că Î.S. „Poşta Moldovei” obligă redacțiile să 
nu indice în facturile de expediție prețul de abonare al ziarelor și revistelor, ci doar 
partea care revine redacțiilor din acest preț, ceea ce reprezintă o diminuare a 
costurilor și ar putea fi interpretat ca o tentativă de evaziune fiscală. 

Urmare a demersurilor API și a insistențelor unor editori, „Poşta Moldovei” a exclus una 
din clauzele abuzive din contractul de distribuire a edițiilor periodice, însă situația 
generală nu s-a schimbat. 

 În decembrie 2018, la inițiativa API, organizațiile 
neguvernamentale de media au adresat un apel către Consiliul 
municipal Chișinău, fracțiunile și consilierii municipali cu 
solicitarea să examineze în regim de urgență și să aprobe 
modificarea Regulamentul regulilor de comerț în mun. 
Chișinău, pentru a permite vânzarea cu amănuntul a ziarelor și 
revistelor în zona centrală a Capitalei. 

Urmare a demersurilor API, Consiliul municipal Chișinău a 
adoptat Decizia nr. 02/12 din 5 februarie 2019, prin care a 
permis amplasarea punctelor de vânzare a publicațiilor 
periodice în zona centrală a Capitalei. 
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CERCETCERCETĂRIĂRI  ÎN DOMENIUL MASSÎN DOMENIUL MASS--MEMEDIA ŞI DIA ŞI GHIDURIGHIDURI  DE DE 

PROFESIONALIZARE A JPROFESIONALIZARE A JURNALIŞTILORURNALIŞTILOR  
 

 Studii/cercetări/ghiduri 
 

 În prima jumătate a anului 2018, API a elaborat și a prezentat 
public două rapoarte de monitorizare privind realizarea angajamentelor 
în domeniul mass-media, asumate de Republica Moldova în Planul de 
acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere (AA). Notă: în 
perioada martie 2017-mai 2018, API a elaborat rapoarte trimestriale de 
monitorizare care conțin concluzii şi recomandări pentru autorităţi în 

scopul realizării mai eficiente a angajamentelor în 
domeniul mass-media, asumate la nivel european.  
 

 În iunie 2018, API a lansat studiul “Investiții în pluralismul mediatic. 
Practici de susținere și de subvenționare publică a dezvoltării mass-
mediei” în care este prezentată experiența mai multor state europene în 
acordarea subvențiilor directe şi indirecte pentru dezvoltarea mass-mediei şi 
asigurarea pluralismului mediatic.  
 

 API a oferit asistență Centrului pentru Jurnalism 
Independent din București (România) și Fundației 

Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania) în editarea și 
distribuirea manualului “Jurnalismul de investigație, de la teorie la 
practică”, autori: Vlad Stoicescu, Ovidiu Vanghele, cu contribuția lui 
Vitalie Călugăreanu. În baza experienței autorilor, dar și a altor 
jurnaliști de investigație, sunt oferite sfaturi practice pentru 
documentarea și verificarea profesionistă a informațiilor. Lansarea a 
avut loc la 15 mai 2018 la Chișinău. 
 

 Pe parcursul anului 2018, API în calitate de organizație care 
asigură Secretariatul Consiliului de Presă din R. Moldova, a editat 
două ghiduri de bune practice jurnalistice: “Reflectarea 
mediatică a cazurilor de viol, hărțuire sexuală și acțiuni 
violente cu caracter sexual” (autoare – Viorica Zaharia) și 
“Conflictul de interese în activitatea jurnaliștilor” (autoare – 
Ioana Avădani). 

 

 Tot sub egida Consiliului de Presă, în 2018 API a 
elaborat și publicat 12 îndrumare de profesionalizare 

pentru jurnaliști, urmare a instruirilor la distanță (webinare și consultații 
online), desfășurate pe platforma www.mediaforum.md, gestionată de 
API: “Etică și professionalism în fotografia de presă” (autor – Nicolae 
Pojoga), “Jurnalismul de investigație: ce trebuie să cunoască 
reporterii începători” (autoare – Mariana Rață), “Ce trebuie să știm 
despre proiectele media finanțate de donatori. Cum formulăm 
propunerile, unde căutăm finanțare, cum împachetăm ideea?” 
(autoare – Ina Grejdeanu), “Reportajul social la TV. De la identificarea 
subiectului până la împachetarea istoriei” (autoarea - Elena Robu), 
“Promovarea conținutului jurnalistic pe rețelele de socializare - cum 

http://www.mediaforum.md/
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să o facem correct” (autoarea - Diana Guja),  “Interviul în mass-media de azi: abordări și 
tehnici în funcție de scop. Sfaturi practice” (autor - Andrey Gurkov), “Jurnalismul în 
situații de criză: accidente, calamități, război. Cum relatăm și cum 
verificăm informațiile” (autor – Cătălin Gomboș), “Violența asupra 
copiilor - cum trebuie reflectat subiectul în presă” (autor – Centrul 
Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii CNPAC), “Comunicarea 

între jurnalist și politician: ca să nu-ţi evite emisiunea, 
nu-l incomodezi?” (autoare – Liliana Barbăroșie), 
“Modalități grafice de prezentare a conținutului 
jurnalistic: infografice, tabele, scheme. Sfaturi și 
recomandări” (autoare – Angela Ivanesi), “Jurnalism pe 
cont propriu. Cât de profitabil este și cum poți deveni freelancer?” (autor – 
Simion Ciochină), “Cifrele și noțiunile economice din textele jurnalistice. 
Cum le prezentăm că să fie înțelese de toți?” (autor – 

Vlad Bercu). 

 La 22 ianuarie 2018, API a lansat studiul “Reacția 
instituțiilor publice la investigațiile jurnalistice: autosesizări 
multe, rezultate puține”, în care autorii Viorica Zaharia și Victor 
Moșneag analizează reacția instituțiilor publice la investigații 
jurnalistice de rezonanță, publicate în anul 2017. 

 

PARTENERIATEPARTENERIATE  
 

  În anul 2018, 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 2018, API a dezvoltat parteneriatul cu 
FOJO Media Institute (Suedia), stabilit în anii 
precedenți. În cadrul unui program de consolidare a 
capacităților manageriale ale redacțiilor regionale, două 
publicații – „Unghiul” și „Cuvântul”, au beneficiat de 
consultanța unor experți ucraineni în dezvoltarea afacerii  
(analiza pieței și a mediului de concurență, concepția de 
dezvoltare, perspectivele de dezvoltare a ziarului și a site-
ului pe piață, crearea unui newsroom multimedia la nivel 
regional, promovarea etc.). 

 

 Două colaboratoare tinere: Natalia Junghietu de la ziarul „Expresul” și Tatiana 
Zabulica de la „Observatorul de Nord” au fost delegate 
să studieze la Şcoala de Studii economice de la Riga, 
Lituania, cu trei module ale programului de management 
media (decembrie 2017, februarie și mai 2018), în cadrul 
cărora au învațat cum să administreze publicația pentru o 
dezvoltare mai eficientă, cum să planifice un buget pentru 
a obține profit, ce pași ar trebui să întreprindă redacțiile 
pentru a avea cât mai mulți vizitatori pe site-ul publicației. 
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 În cadrul aceluiași parteneriat, trei delegați din 
redacțiile membe API („Cuvântul”, „Expresul” și „SP”) au 
participat la ediția a 12-a a summitului internațional al Alianţei 
editorilor regionali independenţi din Fedaraţia Rusă (ANRI) care 
a avut loc la 19-21 aprilie la Krasnodar, Rusia. ANRI întruneşte 
circa 70 de instituţii mass-media. La summit au participat 
reprezentanţi ai mass-media independente din Rusia, Ucraina, 
Belarus, R. Moldova.  

 

Parteneriatul cu FUNDAȚIA FRIEDRICH NAUMANN PENTRU LIBERTATE (Germania) 
 În anul 2018, API a continuat colaborarea cu Fundația Friedrich Naumann pentru 
Libertate din Germania. Astfel, API și Fundația Naumann au lansat prima ediție a 
Concursului national de investigații jurnalistice, cu scopul de a stimula și aprecia meritele 
jurnaliștilor de investigație din Republica Moldova în lupta împotriva corupției și a altor 
fărădelegi.  
În rezultatul evaluării investigațiilor prezentate de 
16 jurnaliști, la Forumul mass-media 2018 (29-30 
noiembrie) au fost anunțați și premiați autorii celor 
mai bune șase investigații jurnalistice, inclusiv 5 
realizate de colaboratorii redacțiilor membre API 
(Victor Moșneag și Anatol Eșanu,, 
„Ziarul de Gardă”, Tudor Iașcenco, 
„Cuvântul”, Sergiu Pascari, „SP” și 
Lilia Curchi, „Natura”, Svetlana 
Cernov, „Est-Curier”). În calitate de premii, Fundaţia Friedrich 
Naumann pentru Libertate le-a oferit câștigătorilor suport financiar de la 500 până la 1000 
Euro pentru documentarea și publicarea altor investigații jurnalistice pe parcursul anului 
2019. 

 De asemenea, Friedrich Naumann pentru Libertate a finanţat participarea unor 
experţi străini la Forumul Mass-Media 2018. 

 

Parteneriatul cu ASOCIAȚIA ZIARELOR LOCALE DIN POLONIA 

 În perioada 3-6 iulie 2018, un grup de editori și manageri ai ziarelor membre ale API au 
efectuat o vizită de documentare în Polonia, unde au studiat experiența în domeniul 
managementului instituțional și editorial a unor ziare locale de succes din această țară. 
Deplasarea a fost organizată de API în colaborare cu partenerii polonezi - Asociaţia Ziarelor 
Locale din Polonia (Stowarzyszenia Gazet Lokalnych). Cei 10 manageri și editori s-au 

documentat privind gestionarea 
afacerii de editare a variantelor de 
tipar şi online ale ziarelor, 
modalitățile de obținere a 
mijloacelor financiare suplimentare, 
aplicarea noilor tehnologii 
informaționale, organizarea diferitor 
campanii, evenimente publice contra 
cost etc., au studiat tehnicile de 
interacțiune eficientă cu cititorii. 
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Parteneriatul cu CENTRUL DE EXPERTIZĂ EUROPEANĂ EUROPULS (Belgia) 

 API a dezvoltat un parteneriat nou cu Centrul de Expertiză Europeană EUROPULS, 
înființat la Bruxelles de un grup de experți români în afaceri europene. În cadrul 

acestui parteneriat, la 20-21 aprilie 2018 la 
Chișinău s-a desfășurat trainingul 
„Combaterea știrilor false prin crearea de 
capacități media”, în calitate de formatori 
fiind invitați experți și experte din 
Finlanda, Letonia, Cehia și Ucraina. 30 de 
jurnaliști au studiat tehnici noi de 
verificare a informațiilor, instrumente utile 
de identificare a știrilor false și a imaginilor 
truncate. 
12 dintre participanții la training, inclusiv 6 

din redacțiile și staff-ul API, au fost selectați pentru o vizită de studiu la Bruxelles (Belgia) 
în perioada 19-21 iunie 2018. În cadrul vizitei, 
jurnaliștii s-au întâlnit cu mai mulți oficiali și jurnaliști 
europeni și au discutat despre fenomenul ştirilor false 
şi strategiile europene de diminuare a dezinformării, 
au vizitat noul sediu al NATO, s-au întâlnit cu 
europarlamentarul Petras Austrevicius, raportorul PE 
pentru Republica Moldova, cu reprezentanți din cadrul 
Direcției de comunicații Strategice a UE (East 
StratCom).  
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ATACURIATACURI  LA ADRESA APILA ADRESA API    

Pe parcursul anului 2018, API a 
fost supusă unor atacuri 
frecvente din partea unor 
structuri de media, bloggeri și 
trolli afiliați politic partidului 
de guvernământ, care au 
încercat să ne dicrediteze 
activitatea, inclusiv prin 
falsuri și denigrări. 
6 februarie 2018 - un blogger 
cunoscut pentru laudele aduse 
guvernării și atacurile 
împotriva opoziției, a publicat 
un articol întitulat „Petru 
Macovei transforma API in avanpostul mafiei lui Renato Usatîi?”, în care, în afara 
calificativelor denigratoare la adresa directorului executive API, face aluzii la faptul 
că activitatea API ar fi un pericol pentru funcționarea democrației. Se sugerează că 
API ar dicta politica editorială a ziarelor membre și ar face propagandă politică în 
favoarea PLDM, PAS, PPDA, PN și PSRM, partide care ar fi coordonate de mafia 
rusească. În calitate de „probe”, sunt extrase din ziare în care sunt publicate articole 
marcate ca „publicitate politică”   
6 noiembrie 2018 – site-ul Timpul.md a publicat articolul „Presa locală, disperată! 
Asociația Presei Independente instituie cenzura și protecționismul!” în care se 
afirmă că redacțiile locale ar fi supuse unor presiuni din partea API care le interzice 
să publice materiale despre PAS și PPDA, fără opinia acestora, inclusiv imagini în care 

apar Maia Sandu, Andrei Năstase sau alți lideri ai opoziției 
alături de Ludmila Kozlowska. Articolul a fost preluat în 
aceeași zi de Today.md și Telegraph.md. La 7 noiembrie 2018 
Consiliul de Administrare al API a semnat o declarație prin 
care a respins aceste acuzații false și absurde.  
29 noiembrie 2018 – un alt blogger a publicat încă un articol 
denigrator: „Faceți cunoștință: petru macovei, proprietarul 
„Asociației Presei Independente”, în care se afirmă că 
activitatea organizației este utilizată pentru spălarea banilor. 
Articolul a fost preluat în aceeași zi de Today.md. 
3 decembrie 2018 – același blogger publică un articol cu 
textul similar celui de pe Timpul.md, întitulat „Un fel de 
„Scrisoare anonimă” despre despotul petru macovei și API-
ul său” inclusiv un citat dintr-o scrisoare, pe care ar fi 
primit-o de la conducătorul unui ziar local membru API care 

ar confirma, în imbaj licențios, că P. Macovei le-ar interzice ziarelor membre API să 
critice blocul ACUM (Partidul Pas și PPDA).  

 

 

 

 

 

 



 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2018 

 

P
ag

in
a 
1

4
 

PROCESE JUDICIAREPROCESE JUDICIARE  

În 2018, API a fost implicată în cinci procese de judecată. Într-un caz, API a acționat 
în judecată ANI privind blocarea accesului la informație, în alt caz API a figurat ca 
pârât împreună cu alte câteva instituții media pe motiv de calomnie, iar în trei cazuri 
API oferă asistență juridică membrilor săi. 
Astfel, API oferă asistență juridică în dosarele 
în baza plângerilor împotriva Președintelui Igor 
Dodon și a Președinției R. Moldova, depuse în 
iulie 2017 de către fotojurnalistul Constantin 
Grigoriță, membru API. Reamintim că la o 
conferință de presă, în cadrul căreia 
Preşedintele R. Moldova şi-a prezentat raportul 
după 100 de zile de la învestirea în funcţie, C. 
Grigoriță l-a întrebat pe Igor Dodon cum poate 
să se închine agresorului, referindu-se la o 
întâlnire recentă cu liderul separatist de la Tiraspol. După acea conferință, 
fotojurnalistul nu a mai fost acceptat la evenimentele publice organizate de 
Președinție. Juristul API a depus, în numele lui C. Grigoriță, plângeri împotriva 
Președintelui Igor Dodon și a Președinției R. Moldova privind blocarea accesului la 
informație. Procesul este pe rol. 
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 oferă asistență juridică redacției „Cuvântul”. Procesul este pe rol. 
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PPRROOIIEECCTTEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTEE  ÎÎNN  AANNUULL  22001188  
(inclusiv începute în anii precedenţi sau vor continua în anii următori) 
 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Consolidarea 
capacităţilor mass-media 
independente, 
promovarea valorilor şi 
standardelor europene şi 
campania media împotriva 
informaţiei false şi 
tendenţioase”  

(în parteneriat cu Centrul 
pentru Jurnalism 
Independent şi Asociaţia 
Telejurnaliştilor 
Independenţi) 

USAID/prin 
FHI360 

01.08.2014 - 30.06.2018 MDL 9,410,897 / 

MDL 721,648 

 

2018 a fost ultimul an de implementare a acestui 
proiect multianual de către API, în parteneriat cu 
Centrul pentru Jurnalism Independent şi Asociaţia 
Telejurnaliştilor Independenţi. În ultimele luni ale 
proiectului, API a continuat Campania împotriva 
informaţiilor false şi tendendenţioase STOP FALS!, din 
economiile proiectului fiind creat portralul 
www.Stopfals.md. 

În cadrul proiectului, API a realizat monitorizarea 
respectării prevederilor Planului Național de Acțiuni 
pentru implementarea Acordul de Asociere UE-RM pe segmentul mass-media, iar în 
2018 au fost elaborate și prezentate public ultimele două din cele cinci rapoarte 
trimestriale. Acestea au fost prezentate la două evenimente publice, cu un număr 
total de 47 de participanți, inclusiv deputați în Parlamenat, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și Integrîrii Europene, alți oficiali, experți, jurnaliști. 

Alte activități ale proiectuluiu: 
- Conferința națională “Mass-media locale: Quo Vadis?” (18 mai 2018), la care 
au participat 40 de manageri, inclusiv 4 membri API, de la diverse instituții media 
locale şi regionale: posturi TV, radio, ziare și portaluri informaționale; 
- În cadrul componentei Dezvoltare organizaţională, a funcţionat Centrul de 
Asistenţă, de care au putut beneficia toate redacţiile membre API (în total au fost 
oferite 75 de consultații); 
- Din sursele proiectului și sursele API, în acest proiect a fost organizată și vizita 
de documentare în Polonia a editorilor și managerilor ziarelor membre API (3-6 iulie 
2018), beneficiar – 11 membri și colaboratori API. 
  

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

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

Fundaţia Soros-
Moldova, Programul 
Buna Guvernare 

01.04.2017 - 
31.03.2018 

$44,997 / 

$19,164 

http://www.stopfals.md/
http://www.moldovacurată.md/
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Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“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 /  

$11,972 

Proiecte de susţinere a editării platformei online 
despre integritatea persoanelor cu funcţii publice 
www.MoldovaCurata.md, inclusiv un proiect care a 
început şi 2017 şi s-a încheiat în martie 2018 şi altul 
care a început în iulie 2018 și durează până în mai 
2019. 

În ianuarie - martie 2018, API şi MoldovaCurata.md 
au organizat trei mese rotunde pentru a dezbate 
problemele în funcţionarea sistemului de integritate din Republica Moldova (19 
februarie 2018: “Testarea la poligraf: un deceniu de eșecuri sau de reușite?”; 27 
martie 2018: „Confiscarea averilor în cazurile penale și civile: rezultate puține, 

perspective vagi”; 5 aprilie 2018: „ANI: 
incertitudini vechi și îngrijorări noi în anul 
electoral 2018”), la care au participat 
experţi anticorupţie, funcţionari şi 
demnitari, inclusiv deputaţi, jurnalişti, alte 
persoane interesate. În cadrul altei mese 
rotunde (22 ianuarie 2019) a fost lansat 
studiul “Reacția instituțiilor publice la 
investigațiile jurnalistice: autosesizări 
multe, rezultate puține”, elaborat la 
sfârșitul anului 2017. Numărul total de 
participanți la mesele rotunde – 105 
persoane. 

În perioada iulie-decembrie 2018, pe portalul Moldovacurata.md au fost publicate 58 
de materiale jurnalistice (articole de analiză, investigații jurnalistice, interviuri etc.) 
despre cazurile în care există suspiciuni vizând conflictul de interese și nedeclararea 
sau declararea eronată a averilor, elucidarea afacerilor în care sunt implicate 
persoanele cu funcții publice, desfășurarea licitațiilor publice, inclusiv participarea la 
ele a firmelor care direct sau indirect sunt controlate de aleșii poporului, funcționarii 
de rang înalt etc. 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Suport instituțional 
pentru Consiliul de Presă 
din Moldova” 

Fundația 
Est-
Europeană 

03.04.2017 - 28.02.2019 $31,988 /  

$15,278 

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 

http://www.moldovacurata.md/
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Helsinki, Finlanda. Pe parcursul anului 2018, Secretariatul Consiliului de Presă a 
asigurat logistica pentru 6 ședințe ale Consiliului, în cadrul cărora au fost 
examinate 37 de plângeri și autosesizări care au vizat, în total, 59 de instituții 

mass-media din Republica Moldova. 

În cadrul proiectului, la 3 mai 2018, de Ziua mondială a 
libertății presei, Consiliul de Presă a lansat campania 
„Presa poate fi responsabilă. Semnăm Codul 
Deontologic!”. Prin această campanie, redacțiile care 
încă nu și-au declarat public adeziunea la normele 
profesionale sunt îndemnate să semneze Codul 

deontologic, confirmându-şi astfel angajamentul de responsabilitate față de public. În 
anul 2018, au semnat Codul deontologic încă 19 redacții și alte instituții și 
organizații media.  

 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

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

Fundaţia 
Soros-
Moldova, 
Programul 
Mass-Media 

01.05.2017 - 30.04.2018 $39,996 /  

$18,821 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“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 /  

$15,722 

Proiecte de susţinere a editării platformei online a profesioniștilor din domeniul mass-
media www.Mediaforum.md, inclusiv un proiect care a început şi 2017 şi s-a încheiat 
în aprilie 2018 şi altul care a început în iulie 2018 și durează până în mai 2019. Pe 
această platformă online au loc dezbateri şi instruirilor la distanţă (webinare şi 
consultaţii online) pentru jurnalilşti şi studenţii facultăţilor de jurnalism. În anul 
2018, 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, întitulate “Țintește presa”. De asemenea, au 
avut loc 3 webinare și 9 consultații on-line, în baza cărora au fost elaborate 12 
ghiduri de profesionalizare. Înregistrările video de la webinare, descifrarea 

consultațiilor și ghiduri sunt disponibile pe site. 

Totodată, platforma este utilizată pentru desfăşurarea 
concursului public anual pentru oferirea Premiului 
Naţional de Etică şi Deontologie jurnalistică și pentru 
susținerea informațională a Forumului Mass-Media din 
Republica Moldova.  

În anul 2016, au fost nominalizate pentru concursul “Premiul Naţional de Etică şi 
Deontologie jurnalistică” 16 instituții mass-media, inclusiv 5 ziare membre API: 
“Cuvântul”, “Expresul”, “Observatorul de Nord”, “SP” și “Natura”.  

http://www.mediaforum.md/
http://www.media-forum.md/
http://www.mediaforum.md/
http://www.mediaforum.md/
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După câteva etape de concurs și evaluare, Consiliul de 
Presă a oferit Premiul Național de Etică și 
Deontologie jurnalisică 2018 ziarului “SP”.  

Reamintesc că în anul 2017, de acest premiu 
prestigious s-a învrednicit un alt membru API - “Ziarul 
de Gardă”. 

 

 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“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 /  

$48,474 

 
Proiectul include 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 2018, au fost realizate următoarele:  
- au fost desfășurate 9 întâlniri cu 
consumatorii de produse media din orașele 
Orhei, Donduşeni, Străşeni, Hânceşti, Căuşeni, 
Cantemir, Glodeni, Cahul și Anenii Noi; 
- au fost realizate și difuzate în rețelele 
sociale și pe paginile web 9 spoturi de 
explicare și promovare a normelor 
deontologiei jurnalistice, care au vizat 
următoarele princiipii etice: prezumția de 
nevinovăție, dreptul la viața privată, non-
discriminarea, dreptul la demnitate, 
acuratețea prezentării informației, integritatea jurnalistului, dreptul la replică, non-
manipularea informațiilor, separarea faptelor de opinii; 

- a fost organizată o vizită de studiu în Estonia pentru 9 
membrii ai Consiliului de Presă din R. Moldova în scopul 
studierii experienței de mediere a litigiilor dintre instituțiile 
mass-media și consumatorii de informații; 
- au fost realizate și difuzate la postul de televizune TV8 
patru emisiuni de analiză media și promovare a deontologiei 
jurnalistice din ciclul "Media Scanner"; 

- și-a început activitatea un grup de lucru pentru elaborarea propunerilor de 
completare a Codului deontologic al jurnalistului din R. Moldova. 
 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Educația media se face 
în școală”  

în parteneriat cu Centrul 
pentru Jurnalism 
Independent (București) 

Ambasada 
Olandei la 
București 

01.08.2017 - 31.07.2018 EUR 38,800 /  

EUR 9,500 
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Activitățile proiectului au avut ca scop dezvoltarea 
abilităţilor cadrelor didactice pentru instruirea şi 
transmiterea cunoştinţelor de consum critic al 
produselor mass-media, inclusiv de verificare a 
informațiilor, dezvăluire a știrilor false, evitarea 
manipulării şi a propagandei informaţionale. 16 
profesori de clase superioare au fost instruiți 
anterior, în cadrul unei școli de toamnă, care a 
avut loc în noiembrie 2017, în România.  

În 2018, au fost 
organizate 15 lecții 
deschise în școli cu profesorii din proiect, 15 
workshopuri pentru elevi cu expertele media Ioana 
Avădani și Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism 
Independent din București (România), alte 18 
evenimente în comunități, organizate de către 
profesori, beneficiari direcți – 736 de elevi, 448 membri 
ai comuntăților locale. 

La 17 februarie 2018 a avut loc evaluarea intermediară 
a participanților în proiectului "Educația media se face în școală", iar la 6-7 iulie 2018 
– evaluarea finală. 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

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

Ambasadei 
Marii 
Britanii la 
Chișinău din 
Fondul 
pentru 
Bună 
Guvernare 

01.09.2017 - 31.08.2018 GBP 59,886 /  

GBP 51,459 

În cadrul proiectului, API a oferit asistență specializată pentru cinci echipe de tineri 
care au creat și dezvoltat start-up-uri regionale în domeniul mass-mediei online. În 
anul 2018, pentru ei au fost organizate și desfășurate 11 activități de instruire 
(traininguri și ateliere de lucru la temele: “Bazele jurnalismului”, “Infografice și 
hărți interactive”, “MoJo – Mobile journalism”, “Advertoriale și setarea KPI”, 
“Introducere în foto și videojurnalism. Editare și montaj”, “Cum vindem 
publicitate? Vânzători cu rezultate”, “Marketingul online pentru media. De la 
strategie la monetizare”, “Dezbaterile video: aspecte practice pentru media 
regională”, “Scrierea și managementul proiectelor pentru mass-media”), la unele 
activități de instruire fiind invitate și redacțiile membre API. Numărul total de 
participanți la instruiri a fost de 255 
persoane, inclusiv 12 membri API.  

Cele cinci start-up-uri: www.Buzz.md 
(Drochia), www.Ialovnews.md (Ialoveni), 
www.Reper.md (Bălți), www.Feedback.md 
(Basarabeasca) și www.Nokta.md (Comrat) 
au fost lansate în cadrul mesei rotunde 
“Presa online în regiuni: provocări și 
perspective” care a avut loc la 17 august 
2018. 
 

http://www.buzz.md/
http://www.ialovnews.md/
http://www.reper.md/
http://www.feedback.md/
http://www.nokta.md/


 

 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)   
Raport anual 2018 

 

P
ag

in
a 
2

0
 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“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 144,091 

 
Proiectul prevede constituirea unei rețele de colaborati ai Campaniei împotriva 
informațiilor false și tendențioase STOP FALS! care vor desfășura 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 2018, în cadrul proiectului s-au 
desfășurat următoarele activități: 
- a fost organizat și desfășurat un training de două 
zile pentru viitorii colaboratori STOP FALS! (42 de 
participanți, inclusiv 11 colaboratori ai redacțiilor 
membre API); 
- a fost creată rețeaua de colaboratori STOP FALS! (35 
de persoane, inclusiv 6 colaboratori ai redacțiilor 
membre API); 
- a fost organizat și desfășurat un atelier pentru 
colaboratorii STOP FALS (33 participanți); 
- colaboratorii Campaniei STOP FALS! au desfășurat 45 

de întâlniri cu consumatorii de produse media din localitățile rurale, iar API a 
organizat 11 întâlniri cu consumatorii de produse media din centrele rationale (în 
total, 1623 de participanți); 
- colaboratorii Campaniei STOP FALS! au desfășurat 109 întâlniri informale în 
localitățile rurale cu un total de 2180 beneficiari; 
- au fost publicate șase articole STOP FALS! în 15 ziare (inclusiv 12 ziare membre API) 
și pe 7 portaluri informative. 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Analiza politicilor 
publice anti-
dezinformare” 

Subgrant 
European 
Values 
Think-Tank 
Cehia 

01.03.2018 - 31.05.2018 EUR 1,000 /  

EUR 1,000 

Experții API au participat într-un proiect de analiză și evaluare a politicilor de 
combatere a dezinformării din diferite țări ale Europei Centrale și de Est. 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Suport pentru 
elaborarea propunerilor 
de facilități pentru media 
scrisă și online” 

Ambasada 
SUA 

30.03.2018 - 31.07.2018 $24,357 /  

$24,357 

În cadrul proiectului, API a organizat consultări cu editorii din presa scrisă și presa 
online și a elaborat două proiecte de legi pentru susținerea dezvoltării mass-mediei: 
proiectul de lege cu privire la măsurile de susținere a publicațiilor periodice de 
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importanță socială și proiectul de lege pentru modificarea Codului Fiscal, a Legii cu 
privire la libertatea de exprimare, Legii comunicațiilor poștale și a Legii bugetului de 
stat în scopul instituirii unor facilități pentru instituțiile mass-media. Proiectele au 
fost transmise Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media, creat 
de către Parlament. 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

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

Subgrant 
EUROPULS 

01.04.2018 - 30.04.2018 EUR 1,846 /  

EUR 1,846 

Proiect de parteneriat cu Centrul de expertiză europeană EUROPULS care a inclus o 
instruire pentru jurnaliștii din R. Moldova la tema dezinformării și a știrilor false și o 
vizită de documentare la Bruxelles, Belgia, pentru un grup de jurnaliști. 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

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

Fundaţia 
Soros-
Moldova, 
Programul 
Mass-Media 

01.05.2018 - 15.05.2019 $79,050 /  

$16,741 

 
Proiectul prevede 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. 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 2018, în cadrul proiectului au fost desfășurate următoarele activități: 
- un training introductiv pentru 20 de reprezentanți ai redacțiilor partenere (5 
octombrie 2018); 
- un atelier tematic la tema organizării și desfășurării dezbaterilor electorale în 
format video pentru 13 reprezentanți ai redacțiilor partenere (21 decembrie 2018); 
- asistență la elaborarea regulamentelor interne de organizare și desfășurare a 
dezbaterilor electorale.  
 
 

Denumire Finanțator Perioadă de 
implementare 

Bugetul total 

“Programul Media “Click 
pentru egalitate de gen” 

UNWomen 
Moldova 

01.05.2018 - 31.12.2018 MDL 925,005 / 

MDL 584,666 

 
În cadrul Programului, API a organizat și desfășurat mai multe 
activități de instruire și stimulare a egalității de gen în mass-
media. Astfel, au avut loc două traininguri cu experte din 
străinătate pentru jurnaliști, fotografi, comunicatori, membri ai 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului. De asemenea, s-a 
desfășurat un concurs de materiale jurnalistice tematice, la care 
au participat 27 jurnaliști și jurnaliste, fotojurnaliști și 
fotojurnaliste din presa scrisă, radio, TV, online, care abordează 
subiecte despre egalitatea de gen și/sau drepturile femeilor. 
Festivitatea de premiere a avut loc în cadrul Forumului mass-media 
2018 care s-a desfășurat la 29-30 noiembrie 2018. Au fost oferite 8 premii, inclusiv un 
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premiu pentru o jurnalistă de la o redacție membră API (Tatiana Beghiu, “Ziarul de 
Gardă”). 
În perioada 9–14 decembrie 2018, în cadrul Programului 
“Click pentru egalitate de gen” a fost organizată o vizită 
de studiu în Suedia pentru 7 jurnaliste care au participat 
la concurs, inclusiv 2 colaboratoare API. 

Numărul total de beneficiari direcți ai Programului a fost 
de 100 de persoane, inclusiv 11 din API. 

 

 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“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 /  

$24,266 

 
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. 
Astfel, API urma să documenteze și să publice 70 de profiluri și investigații jurnalistice 
despre candidații cu probleme de integritate (în final, s-au realizat 103 profiluri și 
investigații). Rezultatele monitorizării au fost diseminate prin publicarea în mass-
media. 
 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Colectare date și 
traducerea anchetelor 
pentru cercetarea de 
teme de egalitate de gen 
gender” 

Subgrant 
FOJO Media 
Institute 

05.07.2018 - 20.08.2018 EUR 940 /  

EUR 940 

 

În cadrul subgrantului oferit de FOJO Media Institute (Suedia), API a diseminat și a 
promovat anunțul de participare la o cercetare online privind aspecte de egalitate de 
gen în industria mass-media, a asigurat intervievarea unor experți și expert media, a 
desfășurat alte activități specifice de cercetare. 
 
 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Forumul Mass-Media 
2018”  

Fundaţia 
Soros-
Moldova, 
Programul 
Mass-Media 

01.08.2018 - 31.01.2019 $31,461 /  

$29,146 

 
Proiect de finanțare a desfășurării Forumului Mass-Media 2018. Acest eveniment a 
avut loc la 29-30 noiembrie 2018, cu participarea a peste 170 de jurnaliști, editori, 
manageri media, alți colaboratori ai redacțiilor din Republica Moldova, reprezentanți 
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ai organizațiilor și asociațiilor de media, agențiilor de publicitate, mediului academic 
aferent formării profesionale jurnalistice, experți din țară și de peste hotare. La 
deschiderea Forumului au ținut discursuri ambasadori și alți înalți reprezentanți din 
străinătate: Reprezentantul pentru Libertatea Presei al Organizației pentru Securitate 
și Cooperare în Europa (OSCE), Harlem Désir; Ambasadorul Peter Michalko, șeful 
Delegației Uniunii Europene și Lucy Rebecca Joyce, Ambasadoarea Regatului Unit al 
Marii Britanii și al Irlandei de Nord și 
Dereck J. Hogan, noul Ambasador al 
SUA în Republica Moldova. Au avut 
loc 4 paneluri de discuții la care s-au 
abordat problemele comunității 
jurnalistice, 3 master-classuri și 6 
ateliere cu experți din țară și din 
străinătate. În cadrul unor 
evenimente festive, au fost înmânate 
premiile ”Investigațiile jurnalistice 
2018” și ”Click pentru egalitate de 
gen”. 
Participanții la Forumul Mass-Media 
2018 au adoptat o Rezoluție, în care constată degradarea libertăților media pe 
parcursul anului 2018 și înrăutățirea condițiilor de activitate a jurnaliștilor. 
Forumul Mass-Media este organizat anual de Consiliul de Presă din Republica 
Moldova, în parteneriat cu API, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și 
Asociația Presei Electronice (APEL).  
 
 

Denumire Finanțator 
Perioadă de 

implementare 
Bugetul total / 

Executat în 2018 

“Organizarea vizitei de 
studiu "Recunoașterea 
Dezinformării" pentru un 
grup de jurnaliști italieni”  

Ambasada 
SUA, Roma 

25.09.2018 - 28.09.2018 $2,783 /  

$2,783 

 

În cadrul proiectului, API a oferit asistență pentru organizarea vizitei de lucru în R. 
Moldova a unui grup de jurnaliști italieni care au studiat impactul dezinformării în 
societatea moldovenească. 
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PREMIILE ANULE ALE API 2018 PREMIILE ANULE ALE API 2018   
 
Au fost acordate 20 de premii la nouă categorii ale concursului pentru premiile anuale 
ale API 2018: 
 
Cel mai bun reporter din presa națională: Marina Ciobanu, „Ziarul de Gardă” (locul 
I), Liliana Botnariuc, „Ziarul de Gardă” (locul II), Constantin Uzdriș (locul III);  

Cel mai bun reporter din presa locală: Sergiu Pascari, „SP” (locul I), Tatiana 
Mitrofan, „Observatorul de Nord” (locul II), Svetlana Cernov, „Est-Curier” (locul 
III); 

Cea mai bună investigaţie jurnalistică din presa națională: Victor Moșneag, „Ziarul de 
Gardă” (locul I), Anatolie Eșanu, „Ziarul de Gardă” (locul II), Marina Ciobanu 
„Ziarul de Gardă” (locul III);  

Cea mai bună investigaţie jurnalistică din presa locală: Tudor Iașcenco, „Cuvântul” 
(locul I), Sergiu Pascari, „SP” și Lilia Curchi, „Natura” (locul II), Svetlana Cernov, 
„Est-Curier” (locul III). 

Cea mai bună fotografie: Ecaterina Alexander, „Ziarul de Gardă” (locul I), Veronica 
Gorea, „Expresul” (locul II); 

Cel mai bun site: www.observatorul.md („Observatorul de Nord”); 

Cel mai bun material economic: Tudor Iașcenco, „Cuvântul” (locul II), Natalia 
Morari, „Unghiul” (locul III); 

Premiul de Etică al API: ziarul „SP”; 

Premiul special API 2018, oferit unui jurnalist de la o instituție media care nu este 
membră API: Natalia Ghețu, reporteră PRO TV Chișinău; 

Premiu „Curaj+Demnitate=Reputaţie, instituit de membrul de onoare API și fostul 
președinte al organizației Tudor Iaşcenco: Svetlana Corobceanu, „Jurnal de 
Chișinău” și Victor Sofroni, ImpulsTV Şoldănești. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatorul.md/
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TRANSFERURI CTRANSFERURI CĂĂTRE MEMBRII API TRE MEMBRII API 20182018  

• Suma totală transferată către membrii API (inclusiv pentru prestarea serviciilor 
publicitare): 580,958.90 lei  

• În descreștere față de anul 2017 (819,949.62 lei) 

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

 

 

 

(Anexa 1: Total transferuri ziare 2018) 
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INTERMEDIEREA SERVICIILOR PUBLICITARE INTERMEDIEREA SERVICIILOR PUBLICITARE 20182018  

 Suma transferată pentru prestarea serviciilor publicitare: 103,615.38 lei 

 În ușoară creștere față de anul 2017 (98,891.96 lei) 

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

 

 

 

(Anexa 2: Total transferuri publicitate ziare 2018) 
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RAPORT FIRAPORT FINANCIARNANCIAR  20120188  (în lei)(în lei)  
 

Venituri totale 10258280 
Venituri din încasari a mijloacelor cu destinatie speciala (granturi, proiecte) 8688108 

Venituri din activitatea economica (prestare de servicii): 1561714 

Prestare servicii publicitare 333532 

Prestare alte servicii (publicare articole, organizare evenimente, s.a.) 1108598 

Servicii abonare ziare 1440 

Alte venituri (dobânda bancară, diferente de curs favorabile)  118144 

Venituri din alte activități (donații, casarea datoriilor dubioase) 8458 

  Cheltuieli totale 9710660 

Cheltuieli din mijloacele cu destinație specială (granturi, proiecte): 8688108 

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

453044 

Servicii publicare articole print și online, servicii publicitare în proiecte 411678 

Servicii de logistică pentru organizarea evenimentelor  105314 

Deservire evenimente (arendă săli și echipament, servicii alimentare, cazare, diurnă) 957806 

Servicii transport, indemnizatii de călătorie, arenda automobil, combustibil 323751 

Remunerarea muncii, inclusiv contributii angajator (staff + experți din afară)  5349527 

Onorarii experți străini, TVA import 162827 

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

295887 

Servicii IT (inclusiv hosting, domenii, deservire program 1C, dezvoltare site-uri) 128423 

Chiria oficiului, servicii de întreținere și pază 299371 

Servicii comunicații (telefonie fixă și mobila, internet, postale) 41431 

Servicii bancare 40469 

Alte servicii (instruire, traducere, juridice, consultanță, abonare, reparații, ș.a.) 104138 

Alte cheltuieli (taxa participare, asig. medicală peste hotare, înregistrarea mărcii ș.a.) 14442 

  

Cheltuieli din activitatea economică 1022552 

Cheltuieli privind serviciile de publicitate prestate 277576 

Cheltuieli privind prestarea serviciilor publicitare 152961 

Remunerarea muncii, inclusiv contribuții angajator  124615 

    

Alte cheltuieli generale și administrative 744976 

Remunerarea muncii, inclusiv contribuții angajator (staff + experți din afară) 288529 

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

85280 

Deservire evenimente (arendă săli și echipament, servicii alimentare, cazare, diurnă) 202540 

Indemnizația de căltorie, servicii transport, benzină 74959 

Chiria oficiului 3140 

Servicii bancare 8301 

Taxa BATI 4200 

Taxa WAN 2017 5902 

Amortizarea imobilizărilor 6739 

Alte servicii (mass-media,  traducere, juridice, deservire aparat de casa, ș.a.) 44650 

Alte cheltuieli (diferente de curs nefavorabile, impozite și taxe) 20736 
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PENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂPENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂ  

 

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

 

 

 

 

 


