
Publicitatea în ziarele API: 
imagine bună – reușită în afaceri



Jurnal de Chișinău
ziar cu distribuţie naţională

Natura
revistă cu distribuţie naţională

Ziarul de Gardă - ZdG
ziar cu distribuţie naţională

«СП» —
«События, ПодробноСти». 

mun. Bălţi, 
raioanele Râșcani, Glodeni, Fălești, 

Sângerei, Edineţ, Drochia

Glia DroChiană 
raionul Drochia

ObservAtOrul de NOrd
raioanele Soroca, Florești,

 Dondușeni

ecOul NOstru
raioanele Sângerei, 

Telenești

cuvÂNtul
raioanele Rezina, Șoldănești, 
Telenești, Orhei, or. Râbniţa

Est-CuriEr 
raioanele 

Criuleni și Dubăsari

GAzetA de sud
raioanele Cimișlia, Cahul, Ștefan 

Vodă, Căușeni, Basarabeasca, 
Taraclia, Leova, Cantemir

cuvÂNtul lIber
raioanele Leova, Hâncești, 
Cantemir, Cahul, Cimișlia 

exPresul 
raioanele Ungheni,
Călărași, Nisporeni

uNGhIul
raionul Ungheni

ora loCală
raioanele Ialoveni și Strășeni

cAhul exPres
raionul Cahul

curIerul de hÂNceȘtI
raionul Hâncești

aDEvărul DE anEnii noi
raionul Anenii Noi
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AIcI veţI găsI:

o descriere succintă a ziarelor  ‣
membre ale API şi a altor ziare cu 
care colaborează Departamentul 
Publicitate al API: denumirea, anul 
fondării şi conceptul editorial al 
ediţiei periodice, numărul de pagini 
şi regiunea de difuzare, formatul şi 
datele de contact ale fiecărei redacţii;

unele caracteristici cantitative şi  ‣
calitative ale publicului cititor: 
numărul total al cititorilor şi date 
despre audienţa ziarului, informaţii 
despre vârsta, sexul, limba vorbită de 
cititori, educaţia, statutul financiar 
şi ocupaţia, numărul membrilor 
familiei şi atitudinea cititorilor faţă 
de ziar, inclusiv atenţia şi încrederea 
pe care o au în materialele publicate 
şi în reclama inserată în ziar etc. 

AvAntAjele colAborărII cu 
DePArtAmentul PublIcItAte Al API:

posibilitatea de a plasa informaţiile  ‣
publicitare simultan în 18 ziare 
naţionale şi locale/regionale cu un 
tiraj total de circa 90.000 exemplare 
şi o audienţă de circa 450.000 
cititori;

capacitatea de a-i informa despre  ‣
mărfurile şi serviciile oferite de dvs. 
pe locuitorii întregii ţări, ceea ce 
facilitează promovarea în primul 
rând a companiilor naţionale;

flexibilitate în plasarea publicităţii  ‣
– puteţi alege toate ziarele sau 
doar câteva din ele, în funcţie de 
preferinţele regionale ale clientului; 

comoditate în colaborare:  ‣
Departamentul Publicitate al API se 
află în Chişinău, astfel pentru a plasa 
publicitate în presa regională, nu 
este nevoie să contactaţi un ziar sau 
altul, este suficient să luaţi legătura 
cu reprezentanţii Departamentului. 
Colecţiile cu ziarele în care a fost 
plasată reclamă, actele de prestări 
servicii şi facturile de asemenea 
vă vor fi prezentate de către 
Departamentul Publicitate al API;

cel mai mic preţ al unui contact  ‣
publicitar în comparaţie cu alte 
platforme publicitare naţionale 
(televiziunea, radioul, publicitatea 
outdoor, ziarele naţionale). 

vă InvItăm lA colAborAre!

Departamentul Publicitate al asociaţiei Presei independente (aPi) prezintă: 

Media kit — o culegere de date statistice şi factologice, de care au nevoie potenţialii 
furnizori de publicitate în presa scrisă. 
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DenumIreA: Cuvântul

ArIA De DIfuzAre: raioanele Orhei, Re-
zina, Șoldănești, telenești, or. Râbniţa

formAtul zIAruluI: A3

numărul De PAgInI: 12-20

numărul De culorI: 2 

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnA-
lă: tirajul - 4600-5200 ex., audienţa 
- 17500 cititori  (sondaj al ziarului, 
octombrie, 2012).

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: săptă-
mânal, apare vineri

lImbA De PublIcAre: română

DAtA ÎnfIInţărII: Cuvântul a fost în-
registrat la 29 noiembrie 1995. Primul 
număr a apărut la 1 ianuarie 1996.

concePt eDItorIAl:
ca instrument de control al socie- ‣
tăţii asupra puterii, ziarul trebuie 
să fie independent de autorităţile 
statale şi formaţiunile politice;
misiunea principală a ziarului este  ‣
de a asigura societatea cu o infor-
maţie obiectivă, veridică despre 
evenimentele şi viaţa din teritoriu;
ziarul este o tribună la care au  ‣
acces în măsură egală toţi cititorii 
lui, indiferent de sex, vârstă, con-
fesiune, convingeri politice, starea 
socială.

slogAnul: Cuvântul - un ziar necesar 
în fiecare familie. Doar un om informat 
poate fi bogat!

structurA De DIstrIbuţIe: 96% din 
tiraj se distribuie în bază de abonamen-
te prin intermediul Î.S.”Poșta Moldovei”, 
restul – în vânzare liberă, prin interme-
diul oficiilor poștale și a două puncte de 
vânzare ale redacţei.  În teritoriul pri-
măriei Rezina se distribuie la moment 
circa 350 de exemplare,  telenești – 80 
ex,  Orhei - 40 ex, Şoldăneşti – 90 ex. 
În localităţile rurale din regiune - circa 
4000 de ex.

echIPA reDAcţIeI: 8 angajaţi, inclusiv di-
rectorul, redactorul-șef și trei reporteri.

ActIvItAteA: Pe parcursul a 15 ani, sin-
gură sau în parteneriat cu alte redac-
ţii și OnG-uri, echipa Cuvântul-ui 
a realizat peste 20 de proiecte care vi-
zau reflectarea aprofundată a diverse 
teme actuale, au fost editate opt cărţi 
de versuri și publicistică semnate de 
colaboratorii și activiștii netitulari ai 
ziarului, două volume ale culegerii „30 
de întrebări de-acasă” (autori: jurnaliștii 
tudor Iașcenco, Elena Roman, Ion Cer-
nei, victor Sofroni).  Zeci de articole de 
investigaţie, pregătite și publicate în 
Cuvântul, au fost incluse în cele două 
volume ale culegerii „Dosarele corup-
ţiei”, editate de Centrul de Investigaţii 
Jurnalistice și patru culegeri „Jurnaliștii 
contra corupţiei”, ediate de transparen-
sy International-Moldova.
Sub egida Cuvântul-ui, timp de 15 
ani s-a desfășurat concursul regional 
“Omul anului”. În prezent se desfășoară 
concursurile “Iniţiative civice”, “tinere 
talente”, “Cel mai activ primar (consili-
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er)”, “Pentru cea mai bună promovare de 
către oficiile poștale a săptămânalului 
Cuvântul” etc.

Alte reAlIzărI: În 15 ani de activitate, 
echipa Cuvântul-ui (tudor Iașcenco, 
Elena Roman, Ion Cernei, victor Sofroni) 
a adunat  în activul său două premii in-
ternaţionale Quality Summit Internati-
onal Award for Exellense and Business 
Prestige (2001 și 2010), tudor Iașcenco, 
Elena Roman și Ion Cernei sunt deţinători 
a șase “mere de cristal” ale Clubului de 
Presă de la Chișinău și Centrului pentru 
Jurnalism Independent (CJI), ziarul are 
două premii “Publicaţia cu cel mai reușit 
design în cadrul Asociaţiei Presei Inde-
pendente”, Premiul API ”Pentru cea mai 
bună acţiune de impact”, premiul “Clopo-
tul de Bronz” al Centrului “Acces-Info”, 
Diploma de Merit a uniunii Jurnaliștilor 
din Moldova “Pentru contribuţie la re-
formarea democratică a presei, curaj și 
perseverenţă în afirmarea standardelor 
profesionale de jurnalism”, alte circa 40 
de premii obţinute la diferite concursuri 
de creaţie naţionale și internaţionale.

PozIţIA PrIntre concurenţI: Conform 
unui studiu efectuat de API în octombrie 
2012, în majoritatea absolută a localită-
ţilor din raioanele Rezina și Șoldănești și 
în câteva localităţi din raioanele Orhei 
și telenești Cuvântul este cea mai ci-
tită publicaţie. Priorităţile principale ale 
Cuvântul-ui în faţa celorlalte publica-
ţii din regiune ţin de tematica ziarului, 
volumul lui, modalităţile de reflectare a 
problemelor și evenimentelor.

ProfIlul cItItoruluI: Din datele 
aceluiași studiu reiese că circa 50 la sută 
din exemplarele abonate ale Cuvân-
tul-ui vin în familii de pensionari, 15% 
- în familiile specialiștilor din diferite 
domenii și funcţionarilor, de asemenea îl 
primesc circa 70 la sută din agenţii eco-
nomici și primăriile din regiunea Orhei.
Fiecare exemplar al ziarului este citit în 
medie de 3,5 persoane. 
Cel mai mult cititorii sunt interesaţi de 
știrile despre evenimentele din regiune, 
investigaţii, articolele despre activităţile 
autorităţilor publice locale, interviuri-
le cu personalităţile din partea locului, 
anunţurile despre servicii, produse, mica 
publicitate.

СlIenţI: Fincombank, 
Moldova-Agroindbank, Microinvest, 
Moldcell, Orange, Bioprotect, 
Pentagrama, Covcor (Rezina), Gheoserv 
ș.a.

DAte De contAct: 

sediul redacţiei: or. Rezina, str. Păcii, 38, 
tel.: 0-254/2-15-83 (director), 

2-24-49 (redactor-șef, secţia reclamă), 
2-51-62 (contabilitate), 

e-mail: cuvintul@gmail.com, 
cuvintul@api.md; 

puncte de recepţionare a reclamei 
în or. Rezina; 0-254-2-24-36, 2-16-72; 
Șoldănești: Victor Sofroni, 0-67434202, 

0-69276992; 
telenești, Ion Cernei 0-67434204, 

0-79233272.

www.cuvIntul.mD
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DenumIreA: Cuvântul liber

ArIA De DIfuzAre: raioanele leova, Hâncești, 
Cantemir, Cahul, Cimișlia 

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 10

numărul De culorI: 2

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă: tiraj - 3000, 
audienţa - 12 750 cititori (sondaj API, octombrie, 
2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: săptămânal, apare 
vineri.

lImbA De PublIcAre: română.

Anul fonDărII: 1997

concePt eDItorIAl: publicaţie independentă de 
opinie și informaţie.

slogAnul: Ziar care spune lucrurilor pe nume

structurA De DIstrIbuţIe: 90% abonare, 10% 
vânzare prin „Poșta Moldovei”, 90% în sate, 10% în 
orașe.

echIPA reDAcţIeI: Ion Mititelu, Dinu Mititelu, natalia 
trofim, Ion Domenco.

contActe: or. leova,  str. Independentei 8 
tel./fax: (+373) 263-22-171.

E-mail: liber@api.md, 
info@cuvantulliber.md

www.cuvAntullIber.mD
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PrOFIlul AudItOrIuluIsexul

vârsta (ani)

1-2

3-4

5+

Rusa, alta 

Româna şi rusa

Româna

limba de bază 
în care comunicaţi în familie

numărul membrilor în familie

medii
superioare nefinisate
superioare 
şi postuniversitare

primare

studiile

Genul de activitate

Șef de secţie, de companie 
Specialist, funcţionar, angajat la birou
Muncitor/Fermier  Elev / student
Mamă tânără/Casnică 
Persoană cu dizabilităţi      Șomer 
Pensionar   Altele

statutul financiar al familieiaveţi încredere în materialele 
publicate în ediţia pe care o citiţi?

atrageţi atenţie 
la publicitatea plasată 
în ziarul pe care-l citiţi?

aveţi încredere 
în materialele publicitare 
din ziarul pe care îl citiţi?

Care parte a ediţiei o citiţi 
cu atenţie?

câte persoane mai citesc 
exemplarul ziarului ales de dvs.?

medie
situaţie 
materială 
precară
situaţie 
financiară 
foarte bună

peste medie

Practic 
jumătate
Practic tot 
ziarul
Mai puţin de 
jumătate
Mai mult de 
jumătate

Aproximativ o 
treime de ziar

+

Nu 
Uneori 
Da

Nu 
Pe jumătate 
La nivel de 
un sfert 
Da

Nu 

Pe jumătate 

La nivel de 
un sfert 

Da

60+ 40-4950-59 25-39 12-24
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53% 47%

27%

23%18%

17%

15%

3%

1,7%
16,8%

15,9%

2,7%

3,6%

62,8%

19,5%

3,6%
14,1%

64,6%

9,5%

25,9%28,3%

13,3%

17,7%

4,9%
15%

30,1%

50%
94%

38%19%
31%

5%
7%

36%
30%

8%

7%
19%

51%

34,4%

9,4%5,2%

40,6%

41,7%

17,7%

40%
51%

5%

4%

3%

20-39 12-19
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DenumIreA: Ecoul nostru

ArIA De DIfuzAre: raionul Sângerei 
(în toate primăriile) parţial in 
raionul telenești, satul Elizaveta din 
municipiul Bălţi

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 8-12

numărul De culorI: Alb-negru

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă: 
tiraj - 2200, audienţa - 8740 cititori 
(sondaj API, octombrie 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: 
Săptămânal, apare vineri

lImbA De PublIcAre: română

Anul fonDărII: 1999

concePt eDItorIAl:
t ‣ ematica ziarului este în permanen-
ţă adaptată la cerinţele cititorilor, cu 
care redacţia ţine legături strânse, 
oferindu-le consultaţii în cele mai 
diverse domenii, ajutându-i în soluţi-
onarea diferitor probleme, publicând 
opiniile, sugestiile și propunerile lor.
Preţuri acceptabile pentru servicii de  ‣
publicitate.
un ziar dinamic și interactiv. ‣
Ziarul are versiune web, astfel publi- ‣
citatea poate fi plasată și pe site.
Redacţia poate tipări diferite inser- ‣
turi.

slogAnul: Ziarul cu un singur stăpân 
— cititorul

structurA De DIstrIbuţIe: Se 
distribuie în toate satele raionului 
Sângerei, în satele  Cozești și Zgărdești 
din raionul telenești, satul Elizaveta, 
din municipiul Bălţi. Abonarea - 1800, 
vânzarea - 400. Difuzarea în mediul 
rural - 1500, urban - 700. Poșta 
Moldovei distribuie - 1800, redacţia - 
400 ex.

Alte reAlIzărI: „Cel mai activ mijloc 
de informare în masă” (2004), premiu 
acordat de Centrul pentr Jurnalism 
Independent, premiul special al 
concursului ”Cea mai bună oglindire a 
tematicii camerale ”, acordat de Camera 
de Comerţ și industrie a RM anul 2009.

PozIţIA PrIntre concurenţI: Este 
ziarul cu cel mai mare tiraj în aria sa 
de distribuţie.

СlIenţI: Gelibert, Agenţia forţei de 
muncă, Secţia Situaţii Excepţionale, 
Primăria Sângerei.

contActe: 
PP „Ecoul nostru” str. Independenţii 111, 

orașul Sângerei, 6201, 
tel. 0 262 22 3 90, 0 262 2 26 75;
Email: ecoulnostru@mail.ru, 

ecoul.ecoulnostru@gmail.com; 

www.ecoul.mD 
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PrOFIlul AudItOrIuluIsexul

vârsta (ani)

1-2

3-4

5+

Rusa, alta 

Româna şi rusa

Româna

limba de bază 
în care comunicaţi în familie

numărul membrilor în familie

medii
superioare nefinisate
superioare 
şi postuniversitare

primare

studiile

Genul de activitate

Șef de secţie, de companie 
Specialist, funcţionar, angajat la birou
Muncitor/Fermier  Elev / student
Mamă tânără/Casnică 
Persoană cu dizabilităţi      Șomer 
Pensionar   Altele

statutul financiar al familieiaveţi încredere în materialele 
publicate în ediţia pe care o citiţi?

atrageţi atenţie 
la publicitatea plasată 
în ziarul pe care-l citiţi?

aveţi încredere 
în materialele publicitare 
din ziarul pe care îl citiţi?

Care parte a ediţiei o citiţi 
cu atenţie?

câte persoane mai citesc 
exemplarul ziarului ales de dvs.?

medie
situaţie 
materială 
precară
situaţie 
financiară 
foarte bună

peste medie

Practic 
jumătate
Practic tot 
ziarul
Mai puţin de 
jumătate
Mai mult de 
jumătate

Aproximativ o 
treime de ziar

+

Nu 
Uneori 
Da

Nu 
Pe jumătate 
La nivel de 
un sfert 
Da

Nu 

Pe jumătate 

La nivel de 
un sfert 

Da

60+ 40-4950-59 25-39 12-24
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50,4%49,6%

44,7%
19,6%

23,2%

2,7%
9,8%

2,5%

19,5%

78%

57%

29,7%

2,5%10,8%

64,4%

8,4%

27,2%

1,7%
2,6%

2,6%

18,1%

65,4%

7,8%

0,9%

0,9%

65,5%
29,3%

4,3% 0,9%

43,6%17%

29,5%

6,3%
3,6%

52,5%

24,6%
1,8% 5,3%

15,8%

42,3%

37,8%

11,7%
8,2%

18,9%

48,1%

33%

37%

31,5%

11,7%

19,8%

20-39 12-19
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DenumIreA: Est-Curier

ArIA De DIfuzAre: Raioanele 
Criuleni și Dubăsari.

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 8-12

numărul De culorI: negru-alb

tIrAjul ȘI AuDIenţA 
săPtămÂnAlă: tiraj - 4200 ex, 
audienţa - 15610 cititori (sondaj 
API, octombrie 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: 
Săptămânal, apare vineri.

lImbA De PublIcAre: română, 
rusă

Anul fonDărII: 1997

concePt eDItorIAl: le oferim 
cititorilor informaţie locală 
veridică și operativă, știri 
naţionale și de pe mapamond.

slogAnul: Ziarul cu care stai 
de vorbă și în care poţi avea 
încredere.

structurA De DIstrIbuţIe: 3800 
ex. – abonare, 400 – vânzare. 
Distribuţie prin Poșta Moldovei.

Alte reAlIzărI: Elena Chiriac-
Motricală, deţinătoarea „Mărului 
de cristal”, ediţia 1998.

PozIţIA PrIntre concurenţI: 
în regiune se mai distribuie 
publicaţiile Consiliilor 
raionale Dubăsari – „noutăţi 
nistrene” (2000 ex) și Criuleni 
– „Administraţia publică” (3000 
ex), care reflectă preponderent 
acţiunile oficialilor, nu au 
destinatari concreţi și sunt 
distribuite gratuit prin primării 
și alte instituţii bugetare.

СlIenţI: ORAnGE, 
Moldova-Agroindbank, 
Microinvest 

contActe: 
0-248 20-183; 21-036; 20-946, 

email: estc@mtc-cr.md;

www.estcurIer.API.mD
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PrOFIlul AudItOrIuluIsexul

vârsta (ani)

1-2

3-4

5+

Rusa, alta 

Româna şi rusa

Româna

limba de bază 
în care comunicaţi în familie

numărul membrilor în familie

medii
superioare nefinisate
superioare 
şi postuniversitare

primare

studiile

Genul de activitate

Șef de secţie, de companie 
Specialist, funcţionar, angajat la birou
Muncitor/Fermier  Elev / student
Mamă tânără/Casnică 
Persoană cu dizabilităţi      Șomer 
Pensionar   Altele

statutul financiar al familieiaveţi încredere în materialele 
publicate în ediţia pe care o citiţi?

atrageţi atenţie 
la publicitatea plasată 
în ziarul pe care-l citiţi?

aveţi încredere 
în materialele publicitare 
din ziarul pe care îl citiţi?

Care parte a ediţiei o citiţi 
cu atenţie?

câte persoane mai citesc 
exemplarul ziarului ales de dvs.?

medie
situaţie 
materială 
precară
situaţie 
financiară 
foarte bună

peste medie

Practic 
jumătate
Practic tot 
ziarul
Mai puţin de 
jumătate
Mai mult de 
jumătate

Aproximativ o 
treime de ziar

+

Nu 
Uneori 
Da

Nu 
Pe jumătate 
La nivel de 
un sfert 
Da

Nu 

Pe jumătate 

La nivel de 
un sfert 

Da

60+ 40-4950-59 25-39 12-24
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44,3%

33%

3,5%
19,2%

57,3%

24,5%
18,2%

13%

11%

5%

20%

34%

5%
7%

5%

21% 79%

22%
16%

32%

2%
28%

96%

1%

3%
69,2%

29%0,9%

0,9%

1%
11,3%
24,3%

1,7%
25,3%

9%27,9%

16,2%

61,7%

21,6%

50,9%

36,6%

6,3%6,2%5,3%

49,1%45,6%

39,5%

57%

2,6% 0,9%

20-39 12-19
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DenumIreA: Expresul

ArIA De DIfuzAre: ungheni – Călărași 
- nisporeni 

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 8-12

numărul De culorI: Alb-negru

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă: 
tiraj - 3200, audienţa - 13130 cititori 
(sondaj API, octombrie 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: 
Săptămânal, apare - vineri

lImbA De PublIcAre: română

Anul fonDărII: 2007

concePt eDItorIAl: Este un ziar de 
informaţii, analiză și opinii

slogAnul: Ziarul de care ai nevoie 

structurA De DIstrIbuţIe: Abonare 
— 2480 (orașe — 32%, sate — 
68%), vânzare — 720 (orașe — 55%, 
sate — 45%). Distribuirea se face, 
în proporţie de 85%, prin Poșta 
Moldovei, 15% — prin propria reţea 
de distribuire.

echIPA: Șase angajaţi, dintre care patru 
cu studii jurnalistice, vârsta medie a 
echipei „Expresul” – 42 de ani; lucia 
Bacalu, directoarea ziarului este 
deţinătoare, a două mere jurnalistice; 
„Expresul” a adunat, în cei cinci ani 
de activitate, peste 10 premii.

PozIţIA PrIntre concurenţI: 
„Expresul” este un ziar regional, fiind 
citit în 3 raioane; „Expresul” are o 
echipă de adevăraţi profesioniști; 
„Expresul” are o audienţă foarte 
mare, având unul dintre cele 
mai bune și accesate site-uri din 
afara Chișinăului; „Expresul” are 
notorietate şi asigură calitate. 

СlIenţI: Sanatoriul „Constructorul” 
Chișinău, lear Corporation, 
EuroCreditBank, victoriaBank, 
Microcredit, Soldi (firma imobile), 
Farmacia „Felicia”,  Banca Socială

contActe:
 or. ungheni, 

str. Barbu lăutaru 26/229, 
tel./fax: 023628575, 

E-mail: unexpres@gmail.com, 
lucia.bacalu@gmail.com

www.exPresul.com 
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PrOFIlul AudItOrIuluIsexul

vârsta (ani)

1-2

3-4

5+

Rusa, alta 

Româna şi rusa

Româna

limba de bază 
în care comunicaţi în familie

numărul membrilor în familie

medii
superioare nefinisate
superioare 
şi postuniversitare

primare

studiile

Genul de activitate

Șef de secţie, de companie 
Specialist, funcţionar, angajat la birou
Muncitor/Fermier  Elev / student
Mamă tânără/Casnică 
Persoană cu dizabilităţi      Șomer 
Pensionar   Altele

statutul financiar al familieiaveţi încredere în materialele 
publicate în ediţia pe care o citiţi?

atrageţi atenţie 
la publicitatea plasată 
în ziarul pe care-l citiţi?

aveţi încredere 
în materialele publicitare 
din ziarul pe care îl citiţi?

Care parte a ediţiei o citiţi 
cu atenţie?

câte persoane mai citesc 
exemplarul ziarului ales de dvs.?

medie
situaţie 
materială 
precară
situaţie 
financiară 
foarte bună

peste medie

Practic 
jumătate
Practic tot 
ziarul
Mai puţin de 
jumătate
Mai mult de 
jumătate

Aproximativ o 
treime de ziar

+

Nu 
Uneori 
Da

Nu 
Pe jumătate 
La nivel de 
un sfert 
Da

Nu 

Pe jumătate 

La nivel de 
un sfert 

Da

60+ 40-4950-59 25-39 12-24
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45,2%

40,3%

4,8%
9,7%

41,9%

37,1%

21%

22,7%

7,6%

15,2%

15,1%

10,6%

10,6%

18,2%

24% 76%

24,2%
29%

9,7%
1,6%

35,5%

82,2%

11,3%6,5%

71%
17,7%

1,6%
9,7%

32,3%

35,5%

1,6%

30,6%
16,1%

29,1%

54,8%

46,8%
37,1%

12,9% 3,2%

62,9%
14,5%

6,5%
6,5%

9,6%
24,2%

24,2%
21%

16,1%

14,5%
20-39 12-19

Șef de secţie, de companie 
Specialist, funcţionar, angajat la birou
Muncitor/Fermier  Elev / student
Mamă tânără/Casnică 
Pensionar  Șomer 
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DenumIreA: Glia Drochiană

ArIA De DIfuzAre: raionul 
Drochia

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 8

numărul De culorI: 4 pagini– 
color, 4 pagini – alb-negru

tIrAjul ȘI AuDIenţA 
săPtămÂnAlă: tiraj 4500-4000, 
audienţa - 14690 (sondaj API, 
octombrie 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: 
săptămânal, apare vineri 

lImbA De PublIcAre: 
variantă mixtă, română-rusă

DAtA fonDărII: 27 septembrie 
1999

concePt eDItorIAl: 
Săptămânal de informaţie, 1. 
analiză și sinteză. 
Informarea obiectivă, veridică 2. 
și echidistantă a cititorilor.

structurA De DIstrIbuţIe: 
„Poșta Moldovei” – 100%. 
vânzări – 1%,
abonamente – 99%

echIPA reDAcţIeI: 
liuba Bulgaru — redactor-șef, 
Galina Butenco — redactor de 

compartiment,
valentina Cebotari — redactor 

de compartiment, 
Elena Bucatari — contabil-șef, 
nelea Ciobanu — reporter, 
Alexandru Barbaroș —  

designer.

PozIţIA PrIntre concurenţI: 
unicul ziar din teritoriu.

СlIenţI: Bo-MI service, 
Sanatoriul «Constructorul», 
SRl «Gheoserv», Moldindconbank, 
Moldova-Agroindbank, 
Banca Socială, 
Banca de Economii.

contActe: 
or. Drochia, 

bul. Independenţei, 15. 
tel.: 0 (252) 2-38-09 sau 2-29-09

www.glIADrochIAnA.Info
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PrOFIlul AudItOrIuluIsexul

vârsta (ani)

1-2

3-4

5+

Rusa, alta 

Româna şi rusa

Româna

limba de bază 
în care comunicaţi în familie

numărul membrilor în familie

medii
superioare nefinisate
superioare 
şi postuniversitare

primare

studiile

Genul de activitate

Șef de secţie, de companie 
Specialist, funcţionar, angajat la birou
Muncitor/Fermier  Elev / student
Mamă tânără/Casnică 
Persoană cu dizabilităţi      Șomer 
Pensionar   Altele

statutul financiar al familieiaveţi încredere în materialele 
publicate în ediţia pe care o citiţi?

atrageţi atenţie 
la publicitatea plasată 
în ziarul pe care-l citiţi?

aveţi încredere 
în materialele publicitare 
din ziarul pe care îl citiţi?

Care parte a ediţiei o citiţi 
cu atenţie?

câte persoane mai citesc 
exemplarul ziarului ales de dvs.?

medie
situaţie 
materială 
precară
situaţie 
financiară 
foarte bună

peste medie

Practic 
jumătate
Practic tot 
ziarul
Mai puţin de 
jumătate
Mai mult de 
jumătate

Aproximativ o 
treime de ziar

+

Nu 
Uneori 
Da

Nu 
Pe jumătate 
La nivel de 
un sfert 
Da

Nu 

Pe jumătate 

La nivel de 
un sfert 

Da

60+ 40-4950-59 25-39 12-24
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34%

28,7%

12,8%

24,5%

53,3%

41,2%

5,5%

12,8%10,6%

19,1%

5,3%

31,9%

4,3%

10,6%

4,3%
1,1%

51%49%

10,9%

40,2%

14,1% 17,4%

17,4%

84,8%

9,8%
5,4%

23,3%

74,4%

2,3%
17,2%

35,7%

47,1%

30,9%

68%

1,1%

41,9% 45,3%

3,5%

2,3%
7%

52,3%
35,2%

12,5%

16,1%

27,6%

20,7%

12,6%

23%

20-39 12-19

medie
situaţie 
financiară 
foarte bună

peste medie

Nu 
Pe jumătate 
Da
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ziua 
apariţiei

nr. de 
apariţii

tiraj brut 
(tipărit) 

vînzări

total 
vînzări

Difuzare 
gratis

retur total DifuzatAbonare cu 
bucata

nr. exemplare
2 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 10 11 = 8 + 9

Marţi 5 7101 5117 1190 6307 95 673 6402

vineri 4 11660 8046 2056 10102 154 1404 10256

DenumIreA: Jurnal de Chișinău

ArIA De DIfuzAre: ziar cu distribuţie 
naţională

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 24

numărul De culorI: ediţia de marţi - 
color, ediţia de vineri - parţial color (16 
pagini alb-negru, 8 pagini color)

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă: 
tiraj - 18 800 exemplare/săptămână 
(7 100 exemplare-marţi și 11.600-vineri, 
octombrie 2012), audienţă - 48 790 
cititori, 27 116 în Chișnău și 21 674 în 
alte orașe, sondaj IMAS-inc, primăvara 
2012

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: apare de 
2 ori pe săptămână: marţi și vineri

lImbA De PublIcAre: română

Anul fonDărII: 1999

concePt eDItorIAl: JuRnAl de 
Chișinău este un ziar pentru întreaga 
familie. Are o popularitate considerabilă, 
cucerind timp de 13 ani peste 200.000 
de cititori pe săptămână. Are tematică 
variată – de la politic, social, economic, 
sănătate – până la distractiv și publicitar.

slogAnul: un ziar bun!

PozIţIA PrIntre concurenţI: ziarul 
Jurnal de Chișinău are cel mai mare 
tiraj dintre ziarele de limba română din 
Moldova.

СlIenţI: Orange, Moldcell, Eximbank, 
Mobiasbanca.

DAte De contAct: 
Redacţia: (022) 23 76 45; 

Departament Publicitate: (022) 23 46 79.

www.zIAr.jurnAl.mD

structurA De DIstrIbuţIe: Pentru luna octombrie, anul 2012
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sexul

Româna Rusa, alta 

Chișinău Alte orașeNecăsătorit Căsătorit

limba de bază 
în care comunicaţi în familie

medii/primare superioare 
și postuniversitare

studiile

regiuneastarea familiară

Genul de activitate

Pensionari  Muncitori, fermeri
Conducători companiei/departamentului 
Alţi (angajaţi)
Șomeri sau temporar neangajaţi 
Studenţi/elevi
Specialiști 
Angajaţi oficiu, sfera de deservire

statutul financiar al familiei

Cotă-parte a publicaţiei, 
citită cu atenţie

(% din volumul / numărul paginilor
a publicaţiei corespunzătoare)

Mediu / mai sus de mediu
Mai jos de mediu

59,2%40,8%

96,7%

3,3%

58,8%

41,2%

26,4%

0,9%3%

21,4%13,7%

15,4%

9,9%

9,3%

62,7%

54%

37,3%

Flux  Săptămîna  Jurnal de Chișinău

65,8%

62,2%

29,1%

70,9%
51,5%48,5%
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НазваНие: Бельцкий независимый 
еженедельник «СП» — «События, 
Подробности». 

РегиоН РаСпРоСтРаНеНия: Бельцы, 
а также Рышканы, Глодяны, 
Фалешты, Сынжерея, Единцы, 
Дрокия. 

ФоРмат газеты: А-3

КоличеСтво СтРаНиц: 32, 36 или 40.

КоличеСтво цветов: 8 страниц — 
полноцветные, остальные — чёрно-
белые.

тиРаж, аудитоРия: 3400-3700 эк-
земпляров, еженедельная читатель-
ская аудитория —14 600 человек 
(по данным агентства «Xplane», ав-
густ 2012 г.).

пеРиодичНоСть и деНь выхода: 
еженедельно, по средам.

языК издаНия: русский.

дата оСНоваНия: 7 сентября 1994 
года.

миССия газеты:
1. Производство высококачественного, 

честного и нескучного информаци-
онного продукта в своём регионе, 
рассказывающего о состоянии, тен-
денциях и событиях в обществе: в 

политике, бизнесе, культуре, спорте 
и других областях. 

2. Пропаганда и популяризация демо-
кратических ценностей и принци-
пов справедливости, возрождение 
гражданского общества, постоян-
ный надзор за действиями властей.

3. Содействие развитию бизнеса и 
конкуренции в регионе, используя 
рекламные возможности издания, 
а также извлечение прибыли для 
выпуска газеты и улучшения его 
финансовой независимости. 

СлогаН: Читай «СП!» и будь в курсе!

СтРуКтуРа диСтРибуции: 15% рас-
пространяется по подписке, 15% в 
розницу — через киоски и почто-
вые отделения ГП «Пошта Молдо-
вей», 25% в розницу через киоски 
АО «Молдпресса», 45% в розницу 
через сеть частных распространите-
лей и пункты продажи в магазинах, 
аптеках и т.д. 

НагРады: Журналисты «СП» пять раз 
становились обладателями приза 
«Хрустальное яблоко», ежегодно 
вручаемым 10-ти лучшим журна-
листам года, «СП» является облада-
телем премии ООН за защиту прав 
человека, многочисленных призов и 
премий за лучший дизайн издания 
и сайта, лучший менеджмент, рас-
следования, репортажи и фото, за 
репортажи, фото и т.д.

положеНие СРеди КоНКуРеНтов: 
В Бельцах кроме «СП» издаётся ещё 
две газеты — рекламная газета 
частных объявлений и пропаган-
дистский орган местного горкома 
компартии, финансируемый из 
партийных денег и из местного 
бюджета. 
«СП» занимает лидирующие пози-
ции в городе по количеству и каче-
ству читательской аудитории. 

КлиеНты: Moldcell, Orange, 
FinComBank, Euro Credit Bank, 
Prime Capital, Moldova Agroindbank, 
Dasterum, Matrix, neuron, Ghedeon 
Rihter, Gura Cainarului, Beer Master, 
Floarea Soarelui и многие другие. 

КоНтаКтНая иНФоРмация: 
Бельцы, ул. Стрыйская 1 «А». 

Номера телефонов и адреса 
электронной почты: 

рекламный отдел: 231-85750, 790-
50038, 685-01580, reclama@esp.md; 

главный редактор: 231-85705, 
695-10272, mihalevski@esp.md, 

682-17817, bzovaia@esp.md; 
отдел журналистики: 231-67730, 790-
49664, 685-01578, citadel@esp.md; 
директор: 0-231-85150, 794-68095, 

600-21685, perunov@esp.md

www.esP.mD 
(231-85705, webmaster@esp.md)
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Начальное/ 
среднее/ 
незаконченное 
высшее

Высшее/
постуниверситет-
ское

образование

Семейное положение раздаражает ли реклама 
в издании?

Читают ли рекламу?

Занятость

Офисные работники, служащие, работники 
сферы обслуживания, торговли и т.д.
Специалисты
Владельцы собственного бизнеса, 
руководители компаний, отделов
Студенты / учащиеся
Пенсионеры / инвалиды
Безработные
Другое — работающие
Рабочие
Домохозяйки / молодые мамы
Другое — неработающие

доходПол

49,5%50,5%

58,8%

41,2%

13,4%

18,8%
6,1%

4,1%

11,3%

9,8%
9,5%

9,4%

9,3%

8,3%

63,2%
36,8%

Румынский/
молдавский

Русский/
другой

язык общения

82,2%

17,8%
34,4%

36,8%

34,3%

8,4%

2,2%
9,5%

20,4%

Низкий 
Ниже 
среднего 
Средний 
Выше 
среднего

1-2

3-4

5+

Количество членов семьиВозраст

50-65

20-29 

30-39 

40-49 

12-19

30,4%

16,6%

8,9%

20,5%

23,6%

Холост, 
не замужем

Женат, 
замужем

4%

57%
39%

Нет 
Иногда
Да

Нет 
Иногда
Да

60% 69%
21%

16%

19% 15%

Какую часть издания 
читают внимательно

Все части — от 
начала до конца
Примерно 
половину
Меньше 
половины, 
примерно одну 
четверть
Больше 
половины — 
примерно три 
четверти
Ещё меньше

40,9%
13,1%
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DenumIreA: unghiul

ArIA De DIfuzAre:  raionul 
ungheni, exemplare unice în alte 
raioane, Chișinău

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI:  12

numărul De culorI:  1+1

tIrAjul ȘI AuDIenţA 
săPtămÂnAlă: tiraj - 10500-
11000 de cititori săptămânal, 
audienţă – 55350 cititori, inclusiv 
19817 cititori în oraş şi 35533 
cititori în mediul rural (conform 
sondajului realizat de API în 
octombrie 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI:  
saptămânal, apare vineri

lImbA De PublIcAre: română, rusă

Anul fonDărII: 1997

concePtul eDItorIAl:  Informăm 
operativ, corect, echidistant 
despre evenimentele din viaţa 

politică, economică și socială a 
regiunii unde ziarul se distribuie

slogAnul: vezi viaţa așa cum este 
ea!

structurA De DIstrIbuţIe:  
abonare — 87% (Poșta Moldovei 
— 93%, reţea proprie — 7%, rural 
— 76%, urban — 24%) comerţ 
— 13% (Poșta Moldovei — 78%, 
difuzori privaţi — 22%, rural — 
67%, urban — 33%)

echIPA reDAcţIonAlă: 9 lucrători

СlIenţI: Banca Socială, lear 
Corporation, Procreditbank, 
Orange, Alina Electronic, Prima

contActe: 
Str. Mihai Eminescu, 45, 
director – 023622391, 
redacţia – 023622296, 

telefonul încrederi – 023628419, 
publicitate – 023622284 
(contact@unghiul.com, 

sanduleac@unghiul.info)

www.unghIul.Info
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sexul

vârsta (ani)

66+  40-65 25-39  12-24

1-2

3-4

5+

Rusa, alta 

Româna și rusa

Româna

limba de bază 
în care comunicaţi în familie

numărul membrilor în familie

medii
superioare nefinisate
superioare 
și postuniversitare

primare

studiile

Genul de activitate

Șef de secţie, de companie 
Specialist, funcţionar, angajat la birou
Muncitor/Fermier  Elev / student
Mamă tânără 
Persoană cu dizabilităţi      Șomer 
Pensionar   Altele

statutul financiar al familieiaveţi încredere în materialele 
publicate în ediţia pe care o citiţi?

atrageţi atenţie 
la publicitatea plasată 
în ziarul pe care-l citiţi?

aveţi încredere 
în materialele publicitare din 

ziarul pe care îl citiţi?

Care parte a ediţiei o citiţi 
cu atenţie?

câte persoane mai citesc 
exemplarul ziarului ales de dvs.?

medie
situaţie 
materială 
precară

peste medie

Practic 
jumătate
Practic tot 
ziarul
Mai puţin de 
jumătate
Mai mult de 
jumătate

Aproximativ o 
treime de ziar

+

Nu 
Uneori 
Da

Nu 
Pe jumătate 
La nivel de 
un sfert 
Da

Nu 

Pe jumătate 

La nivel de 
un sfert 

Da

51%49%

23,4%

8,3%
30%

38,3%

16,7%

69,1%
14,2%

0,8%4,2%

20,8%

6,7%

24,2%

18,3%

15,8%

5,8%
3,4%

45,8%

35,8%

4,2%14,2%

60,2%

19,8% 20%

10,8%

15,2%

85,8%

74,2%

4,3%

3,4%

6,3%

40,7%
19,7%

23%

5% 11,6%

80%

14,2%

5,8%

75,8%

3,5%
7,2%

13,5%

9%

66,7%

24,3%
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DenumIreA: Gazeta de Sud

ArIA De DIfuzAre: opt raioane din 
regiunea de sud a Republicii Moldova

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 20

numărul De culorI: 4 pagini — color, 
restul alb-negru

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă: 
tiraj - 5000, audienţa - 20000 cititori 
(sondaj al ziarului, octombrie, 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: 
Săptămânal, apare vineri

lImbA De PublIcAre: română

Anul fonDărII: 1995

concePt eDItorIAl:
tematica ziarului este în  ‣
permanenţă adaptată la cerinţele 
cititorilor cu care redacţia ţine 
legături strânse, oferindu-le 
consultaţie în cele mai diverse 
domenii, ajutându-i la soluţionarea 
diferitor probleme, publicând 
opiniile, sugestiile și propunerile lor.
Preţuri acceptabile pentru servicii  ‣
de publicitate.
Este un ziar dinamic şi interactiv. ‣
Ziarul are versiune web, astfel  ‣
publicitatea poate fi plasată și pe 
site.

Redacţia poate tipări diferite  ‣
inserturi.

slogAnul: Începe ziua cu 
„Gazeta de Sud”

structurA De DIstrIbuţIe: 
     Abonarea: 3500; 

vânzarea: 1500;
se difuzează de către „Poșta Moldovei”

Alte reAlIzărI: Publicaţia oglindește 
evenimentele care se produc în opt 
raioane din partea de sud a RM, dar 
și cele de la Chișinău, precum și din 
întreaga lume. „Gazeta de Sud” a fost 
fondată acum 18 ani cu denumirea 
iniţială de „Business info”. Actuala 
denumire a fost atribuită publicaţiei în 
vara lui 2010.

contActe: 
PP „Gazeta de Sud”, orașul Cimișlia,

str. Decebal, 11, 
telefoane: 024122380, 22705, 23507, 

fax: 024122996.

Celulare: 069109183, 069610372
Email: javgureanu@mail.ru.

www.gAzetADesuD.mD
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DenumIreA: natura

ArIA De DIfuzAre: Revista este 
distribuită la nivel naţional (parţial 
internaţional, avem abonaţi în 
România, Marea Britanie etc.)

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 16 (periodic 20-
24 pagini)

numărul De culorI: 4+4 
(coperta+verso), 1+1 (restul paginilor)

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă: 
tiraj - 9000-10 000 ex., audienţa - 
36780 cititori (sondaj al ziarului, 
octombrie 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: Apariţie 
lunară, data de 15 a fiecărei luni

lImbA De PublIcAre: română

Anul fonDărII: 1990

concePt eDItorIAl: Din 1990 până în 
prezent, revista „natura” este unica 
publicaţie naţională care promovează 
constant valorile patrimoniului 
natural, spiritual, turistic din R. 
Moldova. Publicaţia prezintă un 
drapel al ecologismului basarabean 
și o cronică vie a luptei ecologiștilor 
și tuturor cetăţenilor neindiferenţi 
pentru păstrarea mediului 
înconjurător, a patrimoniului natural, 
a valorilor democratice.
În 23 de ani de la apariţie, revista 
„natura” a iniţiat numeroase 

campanii publice care au mobilizat 
oamenii și autorităţile statului în 
salvarea monumentelor naturii, în 
activităţi de protecţie a mediului.

slogAnul: Revista natura, un prieten 
fidel! natura — revista întregii 
familii!

structurA De DIstrIbuţIe: Revista 
natura se distribuie exclusiv 
prin abonamente în reţeaua 
Poșta Moldovei, Moldpresa și alţi 
distribuitori autorizati. Revista 
„natura” este citită în absolut toate 
localităţile din ţară. Sunt abonate 
instituţiile statului, primăriile, 
precum și ambasade și organisme 
internaţionale acreditate în R. 
Moldova.

Alte reAlIzărI: Directorul revistei, 
publicistul și ecologul Alecu Reniţă, 
ex-deputat, membru-corespondent 
al Academiei de Știinţe Ecologice, 
laureat al multor premii naţionale 
și internaţionale (inclusiv „Mărul 
de cristal” 2012), este în listele 
prestigiosului Institut de Biografii 
din Cambridge, Marea Britanie. 
În colegiul redacţional activează 
cunoscute nume în domeniul 
publicisticii, jurnalisticii și culturii 
naţionale.  

Interese DetermInAte: Abonaţii 
revistei sunt mii de oameni cu 
interese bine determinate. Publicul 
ţintă este interesat de sănătate, 

frumuseţe, medicina naturistă, 
destinaţii turistice, ecologie, casa și 
familia, învăţământ. 

unIcItAte: Revista „natura” este unica 
revistă din Moldova care de 23 de ani 
promovează un mod sănătos de viaţă, 
cultura ecologică, și turismul.

creDIbIlItAte: Revista „natura” se 
bucură de credibilitate demonstrată 
de grupul de câteva mii de cititori 
abonaţi la această revistă de ani de 
zile.

cItItorI: Prin plasarea publicităţii în 
„natura”, aceasta ajunge la peste 
10,000 de oameni, care timp de o 
lună o citesc din scoarţă în scoarţă 
și o transmit și altora, totalizând un 
număr de peste 50,000 de cititori.

efect contInuu: Publicitatea dvs. va 
avea un efect continuu. Majoritatea 
cititorilor colecţionează fiecare 
număr al revistei mai ales pentru 
articolele despre ecologie, turism care 
sunt o raritate în alte mass-media 
din ţară, dar și pentru informaţia ce 
ţine de sănătate și frumuseţe. 

СlIenţI: Complexul Hotelier vila verde, 
PnuD, Ministerul Mediului etc.

contActe: 
Str. S. lazo, 13, Chișinău, MD 2004

tel./fax: 0 22 23 71 49; 0 22 23 71 57
natura@natura.md

www.nAturA.mD
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DenumIreA: Observatorul de nord

ArIA De DIfuzAre: Soroca, Florești, 
Dondușeni, mun. Bălţi 

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 16

numărul De culorI: alb-negru-
albastru

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă: 
tiraj - 7500 ex. (5200 — în limba 
româna, 2300 — în limba rusă), 
audienţa - 23450 cititori (sondaj al 
ziarului, octombrie 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: 
Săptămânal, apare vineri

lImbA De PublIcAre: română și rusă

DAtA fonDărII: 3 noiembrie 1998

concePt eDItorIAl:
Odn promovează principiile presei 
libere și pledează pentru o societate 
democratică. Materialele și imaginile 
acoperă domeniul de interes al 
tuturor categoriilor de cititori.

slogAnul: Amicus Plato, sed magis 
amica veritas. Platon mi-i prieten, 
dar adevărul e mai presus ca toate./ 
Платон мне друг, но истина дороже 

structurA De DIstrIbuţIe: varianta 
română: abonamente — 3943 ex., 

vânzare cu amănuntul – 986 ex.
varianta rusă: abonamente – 1571 ex., 
vânzare cu amănuntul – 1000 ex.
oraș: română – 1340 ex.; 
rusă – 1580 ex., localităţi rurale: 
română – 3860 ex; rusă – 720 ex.
distribuitori: Poșta Moldovei – 
5755 ex., Moldpresa – 160 ex., 
distribuitori particulari – 1585 ex.

echIPA reDAcţIonAlă: 
Redactor-şef, fondator – victor 
Cobasneanu, laureat „Mărul de 
cristal” anul 2007, 
redactor coordonator – 
tatiana Mitrofan, 
corespondent – nina neculce, 
machetator – victor Șemeacov , 
redactor literar – Maria Bencheci.

 
PozIţIA PrIntre concurenţI: 

Avantajul faţă de concurenţi: tiraj 
mare, editare în două limbi, arie de 
difuzare în trei raioane, localităţi 
rurale și orașe, rubrică stabilă de 
mică publicitate.

СlIenţI: Orange, Moldcell, victoriabank, 
ProCeditBank, FinComBank, SMS 
Credit, Banca Socială, Dacia logan.

contActe: 
MD3006,  or. Soroca, 
str. Independenţei,75. 

tel./fax 023024073, 069265309, 
email: odn@api.md.

www.oDn.Info.mD
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DenumIreA: Ora locală

ArIA De DIfuzAre: raioanele Ialoveni 
și Strășeni

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 8-16

numărul De culorI: alb-negru

tIrAjul ȘI AuDIenţA 
săPtămÂnAlă:  tiraj - 1800 ex., 
audienţa - 7320 cititori (sondaj al 
ziarului, octombrie, 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: 
săptămânal, apare vineri

lImbA De PublIcAre: română

Anul fonDărII: 1998

concePt eDItorIAl: 
un ziar echidistant în raport cu 
puterea și cu orice partid politic. 
Furnizăm cititorului informaţii de 
interes public din raioanele Ialoveni 
și Strășeni, din republică și din lume 
(cu ajutorul agenţiilor de presă), 
publicăm un șir de pagini tematice, 
cum ar fi Ora Junimii, Business-
Club, Ora Administraţiei Publice, 

Ora Contribuabiluluii (ultimele două 
- pagini la comandă, cu caracter 
publicitar). 
Publicăm Articole de analiză 
despre evenimentele ce au loc în 
raion și în întreaga societate, îi 
ajutăm pe oameni să afle răspuns 
la întrebările ce-i frământă, prin 
intermediul rubricii “Întrebaţi – 
răspundem”. 

slogAnul: Ziarul tău – ora ta!

structurA De DIstrIbuţIe: În 
general, ziarul este distribuit 
abonaţilor prin intermediul Poștei 
Moldovei; 12 % - în vânzare la 
chioșcurile și centrele de poștă

PozIţIA PrIntre concurenţI: 
ORA lOCAlĂ e unicul ziar în 
raionul Ialoveni și alte mijloace de 
informare în masă, cu excepţia site-
ului Ialoveni-OnlInE

СlIenţI: Ialoveni-GAZ, victoriaBank, 
Fincombank, Moldova Agroindbank

contActe: 
tel. 02682-24-34; 

Email: oralocala@api.md
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DenumIreA: Ziarul de Gardă - ZdG

ArIA De DIfuzAre: teritoriul 
Republicii Moldova

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI:  24

numărul De culorI: 4 pagini color, 
20 alb-negru

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă:  
tiraj - în jur de 5000 exemplare, 
audienţa - 15300 cititori (sondaj al 
ziarului, octombrie 2012)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: 
săptămânal, apare joi

lImbA De PublIcAre: română

Anul fonDărII: 2004

concePt eDItorIAl: săptămânal 
independent de investigaţii

slogAnul: Spune adevărul

structurA De DIstrIbuţIe: în jur 
de 2300 de exemplare se distribuie 
prin abonamente, restul prin vânzări 
directe. Distribuţie: Poșta Moldovei, 
Moldpresa, Ediţii periodice, uSP 
presa, Presscurier, Mesageria D&D, 
Business Elita.

PozIţIA PrIntre concurenţI: unicul 
săptămânal de investigaţii

СlIenţI: Agenţia Rezerve Materiale, 
Open Sosiety Fondations, Soros 
Moldova, Educational Advising 
Center shcolarship programs

contActe: 
Chișinău, Str. Pușkin, 22, bir. 324

tel.:  022-234438 

www.zDg.mD
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DenumIreA: Adevărul de Anenii noi

ArIA De DIfuzAre: raionul Anenii noi – 1000 
de ex., raioanele Ștefan vodă și Căușeni 
– câte 500 ex. (sub umbrela brandurilor 
„Adevărul de Ștefan vodă” și „Curierul de 
Căușeni”)

formAtul zIAruluI: A-3

numărul De PAgInI: 4

numărul De culorI: Alb-negru

tIrAjul ȘI AuDIenţA săPtămÂnAlă:  tiraj 
1000ex., audienţa - 3350 ex. (sondaj realizat 
de echipa redacţională)

frecvenţA ȘI zIuA APArIţIeI: Apare de 
două ori pe lună, vinerea; la Ștefan vodă și 
Căușeni – o dată pe lună

lImbA De PublIcAre: română/rusă

Anul fonDărII: 2011

concePt eDItorIAl: ziar raional 
informaţional generalist – în cazul proiectelor 
noastre derulate în raioanele Ștefan vodă și 
Căușeni accentul este pus pe subiectele ce ţin 
de tineret 

structurA De DIstrIbuţIe: 1000 de ex. 
tirajul din raionul Aneni noi, inclusiv: 
410  de ex.– abonate până la sfârșitul • 
anului  2013  
400-450 de ex. – reţeaua particulară de dis-• 

tribuitori din sectorul comercial (funcţionea-
ză doar în orașul Anenii noi) 
restul – comercializare prin intermediul ÎS • 
„Poșta Moldovei”, distribuţie în școlile și 
liceele din oraș și raion; 
la Ștefan vodă și Căușeni – este distribuit • 
sută la sută în mod particular în școlile și 
instituţiile de învăţământ din raion. 

ProfIlul cItItoruluI: 30-35% - reprezen-
tanţi ai întreprinderilor comerciale din 
domeniul businessului mic și mijlociu, 30-
35% - funcţionari ai instituţiilor publice 
din raion. Profilul publicului cititor după 
mediul de reședinţă: 70% urban, 30% sa-
tele din raion

PozIţIA PrIntre concurenţI: mai mulţi 
abonaţi permanenţi, aproximativ cu 
10-15%; existenţa propriei reţele de 
distribuitori ce permite asigurarea 
distribuirii ziarului la nivel de 100%; 
focusare regională asupra raioanelor 
vecine; costurile redacţionale sunt mult 
mai reduse

СlIenţI: Moldova-Agroindbank, Orange, 
FocusSat, Mobiasbancă;

contActe: 
 Secţia Publicitate: 078319905, 

067479905, 
or. Anenii noi, str. n. Gribov, 2b.

www.ADevArul.Pro
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cIne suntem...

Asociaţia Presei Independente (API)  ‣
este una din cele mai importante 
organizaţii neguvernamentale din 
domeniul mass-media din Republica 
Moldova
API întruneşte presa neafiliată politic  ‣
API promovează principiile presei libe- ‣
re şi contribuie la dezvoltarea societăţii 
deschise 
API a fost creată în 1997 de către re- ‣
prezentanţii primelor instituţii mass-
media independente din Republica 
Moldova
API este membru al Asociaţiei Mon- ‣
diale a Ziarelor şi a Producătorilor de 
Ştiri WAn-IFRA (World Association of 
newspapers and news Publishers)
API este una din organizaţiile fonda- ‣
toare a Consiliului de Presă din Repu-
blica Moldova
API este membru al Coaliţiei pentru  ‣
Alegeri libere şi Corecte din Republica 
Moldova
API este membru al Iniţiativei Civice  ‣
pentru un Parlament Curat
API este membru al Alianţei Antico- ‣
rupţie din Republica Moldova
API şi instituţiile mass-media membre  ‣
API au semnat şi respectă Codul deon-
tologic al jurnalistului din Republica 
Moldova

slogAnul nostru:

Pentru o presă profesionistă,  ‣
neangajată şi profitabilă

mIsIuneA API:

Sporirea impactului presei independen- ‣
te din Republica Moldova

ce fAcem:

Contribuim la dezvoltarea instituţiilor 
mass-media membre API, prin:

identificarea necesităţilor presei inde- ‣
pendente; 
elaborarea şi promovarea modificărilor  ‣
legislative şi normative pentru stimu-
larea dezvoltării presei independente;
monitorizarea politicilor publice în  ‣
domeniul mass-media, semnalarea ca-
zurilor de încălcare a libertăţii presei şi 
a jurnaliştilor;
monitorizarea instituţiilor mass-media  ‣
şi elaborarea recomandărilor pentru 
îmbunătăţirea politicilor editoriale;
desfăşurarea programelor de instruire  ‣
(seminare, traininguri, stagieri etc.); 
îmbunătăţirea şi diversificarea conţi- ‣
nutului editorial al instituţiilor mass-
media membre API (editarea de supli-
mente şi pagini tematice, publicarea 
articolelor-sindicat etc.);
acordarea asistenţei specializate în di- ‣
ferite domenii;
identificarea şi accesarea finanţărilor  ‣
şi sponsorizărilor externe pentru dez-
voltarea API şi instituţiilor mass-media 
independente;
desfăşurarea campaniilor de promova- ‣
re a presei independente; 
crearea bazelor de date ale furnizorilor  ‣
de echipament şi consumabile;
identificarea furnizorilor de publicitate  ‣
şi intermedierea contractelor de presta-
re a serviciilor de reclamă în beneficiul 
presei independente.
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ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE (API)
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aPi (asociaţia Presei independente) întrunește 
17 ziare independente (preponderent regionale). 
API cooperează în domeniul publicităţii 
și cu alte ediţii periodice care nu fac parte din Asociaţie.

Pentru o presă profesionistă, neangajată și profitabilă




