PENTRU O PRESĂ PROFESIONISTĂ, NEANGAJATĂ ŞI PROFITABILĂ

REGULAMENT
cu privire la colaborarea instituŃiilor mass-media
reprezentate în AsociaŃia Presei Independente (API) cu autorităŃile publice
Prezentul Regulament stabileşte princiipiile generale de colaborare a instituŃiilor mass-media
reprezentate în AsociaŃia Presei Independente (în continuare – redacŃiile membre API) cu
autorităŃile publice de nivel central, regional sau local (în continuare – AutorităŃi) şi de reflectare
a activităŃii AutorităŃilor în mass-media.
Pornind de la prevederile statutare privind neangajarea politică a API, de la normele
deontologice privind imparŃialitatea şi echidistanŃa mass-media şi bazându-se pe faptul că
AutorităŃile cheltuie bani publici pentru publicarea unor materiale informative sau de altă natură,
se stabilesc următoarele:
1. RedacŃiile membre API nu vor produce, nu vor redacta şi nu vor distribui împreună cu propria
publicaŃie suplimente şi pagini ale AutorităŃilor care au un conŃinut jurnalistic.
2. RedacŃiile membre API pot publica gratuit unele materiale, inclusiv decizii şi dispoziŃii ale
AutorităŃilor, care prezintă interes public (de exemplu, anunŃuri privind alocarea
ajutoarelor/subvenŃiilor, programele de lucru ale instituŃiilor publice etc.). Decizia privind
gradul de interes public al materialelor, publicarea cărora este solicitată de AutorităŃi şi,
corespunzător, privind publicarea gratuită a acestora, este luată în fiecare caz aparte de către
conducerea redacŃiei.
3. Pe baze contractuale, redacŃiile membre API pot publica în ziare şi pe paginile web unele
materiale informative, pregătite de AutorităŃi (diverse anunŃuri de organizare a licitaŃiilor sau de
solicitare de oferte, decizii, hotărâri, ordine, rapoarte, comunicate de presă etc.), cu respectarea
cumulativă a următoarelor condiŃii:
a) aceste materiale trebuie să fie marcate obligatoriu cu semnul "BP", iar în caseta tehnică a
ziarului va fi indicat: “Publicarea materialelor marcate cu semnul “BP” a fost achitată din
bani publici”;
b) aceste materiale nu promovează direct imaginea AutorităŃilor şi a reprezentanŃilor
AutorităŃilor şi nu poartă caracter de PR sau agitaŃie;
Semnarea de către redacŃiile membre API a contractelor pe termen lung care prevăd publicarea
unor materiale are loc, de regulă, în rezultatul câştigării unor licitaŃii deschise anunŃate de
AutorităŃi.
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4. Pe baze contractuale, redacŃiile membre API pot publica, în pagini separate în cadrul ziarului,
"Monitoare Oficiale" ale AutorităŃilor. La publicarea "Monitoarelor Oficiale" ale AutorităŃilor,
redacŃiile membre API vor respecta următoarele condiŃii:
a) materialele propuse pentru publicare vor corespunde strict prevederilor Legii privind
deetatizarea publicaŃiilor periodice publice nr. 221 din 17.09.2010 (articolul 7 (3): În
monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi al unităŃii teritoriale autonome Găgăuzia se
publică: a) acte cu caracter normativ şi individual adoptate de autorităŃile administraŃiei
publice locale; b) informaŃii a căror publicare este prevăzută de legislaŃia în vigoare) şi nu vor
avea caracter de publicitate/promovare a imaginii, agitaŃie/propagandă, inclusiv electorală;
b) redacŃiile membre API vor efectua doar pregătirea tehnică a acestor materiale – corectura,
stilizarea, machetarea/paginarea;
c) "Monitorul Oficial" al AutorităŃilor va apărea cu un logotip separat, alături de care pot fi
inserate stema oficială şi/sau drapelul localităŃii respective, iar în caseta tehnică a "Monitorului
Oficial" al AutorităŃilor va fi indicat că publicarea lui are loc din banii publici, conform unui
contract, cu indicarea numărului şi a datei încheierii contractului;
d) Ńinuta grafică/designul "Monitorului Oficial" al AutorităŃilor trebuie să se deosebească de
Ńinuta grafică/designul ziarului prin formatare, fonturi, stil ş.a.;
e) materialele pentru "Monitorul Oficial" al AutorităŃilor vor fi pregătite exclusiv de specialiştii
AutorităŃilor, iar jurnaliştii şi redactorii din redacŃiile membre API nu vor fi implicaŃi în scrierea
materialelor pentru "Monitorul Oficial";
f) "Monitorul Oficial" al AutorităŃilor nu va fi utilizat în scopuri electorale şi/sau politice.
5. Monitorizarea respectării de către redacŃiile membre API a prezentului Regulament se pune în
sarcina Ombudsmanului API care va prezenta rapoarte tematice Comisiei de Etică şi Consiliului
de Administrare a API.
6. Eventuala aplicare a sancŃiunilor pentru redacŃiile membre API care încalcă prezentul
Regulamentul va fi decisă de către Consiliul de Administrare a API.
7. Prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării lui cu votul majorităŃii membrilor
API la o adunare convocată în acest scop de către Consiliul de Administrare a API.
Aprobat de Consiliul de Administrare a API la 19 iulie 2013
Aprobat la şedinŃa membrilor API din 20 septembrie 2013
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