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Ziarul 
din care a�li ce 
se întâmplă în 
Sudul Moldovei

Gazeta de Sud este difuzată în raioanele 
din sudul țării: Cimișlia, Cahul, Cantemir, 
Ștefan Vodă, Căușeni, Basarabeasca și 
Leova.

Apare săptămânal, în ziua de vineri și 
are un tiraj ce variază între 3200 şi 3500 
de exemplare.

Publicaț ia Periodică 
„Business info” a fost în-
registrată la Ministerul jus-
tiției al Republicii Moldova 
la 3 mai 1995 și a fost unul 
din primele ziare libere și 
private de nivel regional. 
La început se edita odată 
pe lună într-un tiraj de o 
mie de exemplare, forma-
tul A4, care erau distribui-
te numai în cadrul raionu-
lui Cimișlia. În a doilea an 
de activitate s-a organizat 
abonarea și în raionul ve-
cin Basarabeasca, pentru 
ca mai târziu să se extin-
dă și în alte raioane vecine 
– Cantemir, Leova. A fost 
un timp când publicația se 

răspândea în șase raioane 
din zona de sud a Republi-
cii Moldova. Apoi, când în 
Republica Moldova s-au for-
mat județe, „Business info” 
s-a transformat în publica-
ție județeană, având cititori 
în toate cele patru sectoare 
ale județului Lăpușna: Ba-
sarabeasca, Cimișlia, Hân-
cești și Leova.

După revenirea, la co-
manda guvernării comunis-
te, la vechiul sistem admi-
nistrativ-teritorial, aria de 
distribuire a săptămânalu-
lui a rămas neschimbată, 
adică în aceleași patru ra-
ioane menționate mai sus.

 Lucrurile nu mai pu-
teau continua pe vechi. 
Lumea se dezvolta și în 
pas cu ea și Business info 
și-a schimbat fața și și-a 
extins tematica aborda-
tă în ziar.

Astfel, în vara anului 
2010, publicația periodică 
independentă Business info 
se transformă în Gazeta de 
Sud. În noul ziar sunt publi-
cate articole din domeniul 
social, economic și politic. 
Scopul ziariștilor de aici a 
fost de a-l transforma într-
un săptămânal independent 
al întregii regiuni de sud. 
A fost sporit tirajul și mă-
rit volumul până la 24 de 
pagini. Recesiunea nu ne-a 

ocolit însă. Așa că în prezent 
ziarul are 16 pagini.

Majoritatea cititorilor 
sunt persoane active, an-
gajate în câmpul muncii, pe 
care le interesează să �ie la 
curent cu toate evenimente-
le din sudul Moldovei, dar și 
cele naționale. Pentru a atra-
ge tinerii în rândul cititorilor, 
se oferă spațiu pentru știrile 
despre evenimentele organi-
zate de aceștia. În plus, există 
pagini de divertisment, pro-
grame tv și jocuri de logică.

Reporterii gazetei ajung 
chiar și în cele mai îndepăr-
tate localități unde descope-
ră oameni interesanți care 
pot servi exemplu pentru 
cititori.

O altă imagine, o altă abordare

BUSINESS INFO 
a apărut la 
3 mai 1995. 

Tiraj – 1.000 de 
exemplare
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PRESĂ 
 „Po ta Moldovei” învinuit  
de abuzuri în politica tarifar

Consiliul de Administrare al Asocia iei Presei Inde-
pendente (API) a expediat o sesizare Guvernului, Par-
lamentului i Agen iei Na ionale pentru Protec ia Con-
curen ei, în care cere autorit ilor s  intervin  pentru 
a elimina condi iile abuzive de distribu ie a ziarelor 

i revistelor, impuse de c tre Întreprinderea de Stat 
„Po ta Moldovei”. 

În sesizare, API constat  c  aceast  întreprindere de 
stat se comport  ca un monopolist care nu negociaz  
tarifele cu editorii de pres scris i nu ofer argumen

În iunie 2010 
BUSINESS INFO 
se transformă în 
GAZETA DE SUD
Tiraj – 3.500 de 
exemplare

Universitatea 
B. P Hașdeu de la Cahul

1 lună 6 luni 12 luni
Elevi și invalizi 16 lei 96 lei 192
Persoane fi zice 18 lei 108 lei 216 lei
Persoane juridice 24 lei 144 lei 288 lei

Abonează-te la 

Dacă vrei să �ii la curent cu eveni-
mentele care se produc în zona de sud 
a Republicii Moldova, dar și la Chișinău, 
precum și în întreaga lume, te îndem-
năm să te abonezi la „GAZETA de SUD”

Indice de abonare: 67906 


