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Regulamentul  
de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru  

al Asociaţiei Presei Independente (API) 
 
I. Dispoziţii Generale. 
1.1. Prezentul Regulament este un document intern care stipulează procedura de 
obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru  al API. 
1.2. Prezentul Regulament dezvoltă principiile stipulate în Statutul Asociaţiei Presei 
Independente şi prevederile lui nu pot veni în contradicţie cu cele statutare, precum 
şi cu legislaţia Republicii Moldova. 
1.3. Orice persoană vizată prin incidenţă de prezentul Regulament este obligată să-l 
respecte în cazurile şi în contextul în care acţiunile sau atitudinile ei au loc sub egida 
API-ului. 
 
II. Dreptul de a obţine calitatea de membru al API. 
2.1. Dreptul de a obţine calitatea de membru al API îl are orice persoană fizică care 
reprezintă o instituţie media independentă şi este delegată de adunarea colectivului 
pe care îl reprezintă sau de proprietarul acesteia, precum şi jurnaliştii liber pro-
fesionişti care subscriu prevederilor statutare ale API şi întrunesc condiţiile de 
aderare, prevăzute de articolul III al prezentului Regulament. 
2.2. API defineşte ca fiind independente instituţiile media care nu sunt finanţate, total 
sau parţial, din bugetul public sau din bugetele partidelor şi altor formaţiuni politice, 
au un caracter non-partizan şi echidistant în raport cu persoanele, instituţiile sau 
evenimentele la care se referă în activitatea sa editorială sau conexă. 
 
III. Condiţii de aderare şi procedura de obţinere a statutului de membru al API. 
3.1. Doritorul de a deveni membru al API va depune la sediul API un dosar care va 
conţine următoarele informaţii obligatorii. 

3.1.1. Pentru reprezentanţii legali ai instituţiilor de media independente: 
- cererea de aderare la API (în formă liberă); 
- scrisoarea de motivare, în care se vor indica motivele solicitării de aderare la API, 
angajamentul de a respecta Codul deontologic al jurnalistului din Republica 
Moldova, Statutul şi Regulamentele interne ale API, alte informaţii relevante (în 
formă liberă); 
- declaraţia pe propria răspundere a patronului (editorului) privind neapartenţa sa 
politică şi caracterul non-partizan al publicaţiei (conform Formularului pus la 
dispoziţie de API); 
- copia Statutului şi a Certificatului de înregistrare a instituţiei de media; 
- extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor privind proprietarii 
instituţiei media, datat cu luna depunerii cererii de aderare; 
- copia ultimului bilanţ contabil (în cazul ziarelor – şi a ultimei facturi de expediţie de 
la tipografie pentru determinarea tirajului); 
- alte documente de natură să confirme independenţa instituţiei mass-media; 
- colecţia de ziare (fluxul de ştiri) din ultimele trei luni. 
3.1.2. Pentru jurnaliştii liber profesionişti: 
- cererea de aderare la API; 
- declaraţia pe propria răspundere privind neapartenţa şi neangajarea sa politică; 
- scrisoarea de motivare a cererii de aderare la API; 
- lista principalelor materiale de presă, publicate în ultimele 6 luni şi copiile 
acestora. 

 

3.2. Cererea depusă de solicitantul calităţii de membru al API va fi luată în discuţie la 
prima şedinţă ordinară a Consiliul de Administrare a API de după ziua depunerii. 
Consiliul de Administrare decide acceptarea pentru examinare sau respingerea 
motivată a cererii, desemnând, după caz, o persoană care va monitoriza conţinutul 
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colecţiei (materialelor) prezentate sub aspectul echidistanţei materialelor inserate şi o 
altă persoană care va efectua monitorizarea financiară a solicitantului calităţii de 
membru API, acesta fiind în drept să solicite documente suplimentare (copii ale 
contractelor, extrase etc.). Persoanele desemnate pentru monitorizare vor prezenta 
câte o notă informativă la una din următoarele şedinţe ale Consiliului de 
Administrare, dar nu mai târziu de trei luni din ziua primei examinări a cererii de 
aderare. 
3.3. După examinarea notelor informative, prezentate de persoanele desemnate 
pentru monitorizare, Consiliul de Administrare a API adoptă decizia de acceptare sau 
respingere motivată a cererii de aderare la API. 
3.4. Decizia Consiliului de Administrare de acceptare a aderării la API este supusă 
aprobării la cea mai apropiată Adunare Generală a membrilor API. Dacă pentru 
confirmarea acestei decizii se pronunţă majoritatea persoanelor cu drept de vot, 
prezente la adunarea membrilor API (50% plus 1), solicitantul este acceptat în 
calitate de membru cu drepturi depline al API. 
3.5. După achitarea taxei de aderare, solicitantul obţine dreptul de vot la Adunarea 
generală a membrilor API. 
3.6. Taxa de aderare la API se stabileşte de către Consiliul de Administrare a API la 
începutul fiecărui an calendaristic. 
3.7. După adoptarea deciziei Adunării Generale a membrilor API privind aderarea la 
API, noii membri au dreptul să includă menţiunea „Membru al Asociaţiei Presei 
Independente” şi logotipul API în casetele tehnice şi pe paginile web ale instituţiilor 
media respective. 
3.8. Pe parcursul primului an, noii membri ai API sunt scutiţi de plata cotizaţiei de 
membru al API. 
 
IV. Prevederi speciale. 
4.1. Cu şase luni înainte de alegerile parlamentare sau de alegerile locale generale, 
API suspendă temporar acceptarea noilor membri, dosarele depuse urmând să fie 
examinate după alegeri. 
 
V. Pierderea calităţii de membru al API. 
5.1. Consiliul de Administrare a API va monitoriza în permanenţă, de sine stătător 
sau prin intermediul unor organizaţii specializate (experţi), comportamentul membrilor 
API privind respectarea Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, 
echidistanţa în raport cu persoanele, instituţiile sau evenimentele la care se referă în 
activitatea sa editorială sau conexă, respectarea Regulamentelor interne obligatorii 
pentru membrii API. 
5.2. În conformitate cu prevederile Statutului API, Consiliul de Administrare a API 
poate decide retragerea sau suspendarea temporară a calităţii de membru al API în 
următoarele cazuri: 

- partizanat politic; 
- neachitarea cotizaţiilor de membru timp de un an; 
- neprezentarea la trei adunări consecutive ale membrilor API; 
- în alte cazuri speciale. 

5.3. Decizia Consiliului de Administrare privind retragerea calităţii de membru al API 
intră în vigoare după confirmarea de către Adunarea Generală a membrilor API. 
 
 

Aprobat la şedinţa Consiliului de Administrare din 19 ianuarie 2007 
 
 
 
 


