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REGULAMENTUL
Fondului de susţinere
a membrilor Asociaţiei Presei Independente (API)
I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Fondul de susţinere a membrilor API (în continuare Fondul de susţinere) este creat în
conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a membrilor API, în scopul acordării de ajutor
financiar membrilor şi angajaţilor.
1.2. Fondul de susţinere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.
1.3 Fondul de susţinere este destinat acordării de ajutor, în cazuri excepţionale, colectivelor
redacţionale, persoanelor fizice, membrilor sau angajaţilor API, care aderă şi contribuie la
completarea Fondului de susţinere.
II. ACUMULAREA MIJLOACELE FINANCIARE ALE FONDULUI DE SUSŢINERE
2.1 Bugetul Fondului de susţinere se formează din următoarele surse:
a) alocaţiile benevole ale membrilor şi angajaţilor API în următoarele cuantumuri:
- membrii API persoane juridice (colectivele redacţionale) care aderă la Fondul de susţinere:
- cotizaţii de 500 (cinci sute) lei anual şi
- reţineri în cuantum de 0,5% din suma calculată anual pentru prestarea serviciilor de
publicitate de către ziar
- membrii API persoane fizice şi angajaţii API care aderă la Fondul de susţinere:
- cotizaţii de 150 (una sută cincizeci) lei anual
b) excedentul financiar, conform bilanţului API, rezultat la sfârşitul fiecărui an de activitate;
c) contribuţiile benevole ale altor persoane juridice şi fizice;
d) alte încasări care nu contravin legislaţiei în vigoare.
2.2 API va colaborarea cu diverse organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, mişcări
sociale, persoane fizice din Republica Moldova şi de peste hotare în vederea acumulării de noi
mijloace în Fondul de susţinere.
III. BENEFICIARII DE AJUTOR FINANCIAR
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3.1 Dreptul de a obţine ajutor financiar din mijloacele Fondului de susţinere îl au colectivele
redacţionale reprezentate în API, membrii persoane fizice şi angajaţii API care au aderat şi au
contribuit la completarea Fondului de susţinere în conformitate cu punctul 2.1 al prezentului
Regulament, în următoarele cazuri:
- incendiu, furt, inundaţii, alte situaţii excepţionale, care au afectat patrimoniul redacţiei în
proporţie de cel puţin 30% (în cazul redacţiilor);
- boală gravă care necesită tratament costisitor (în cazul angajaţilor redacţiilor, a membrilor
persoane fizice şi a angajaţilor API);
- alte situaţii complicate, care necesită intervenţii costisitoare şi care nu pot fi depăşite de sine
stătător.
3.2 În caz de deces al membrului/angajatului API care a aderat şi a contribuit la completarea
Fondului de susţinere, ajutorul bănesc va fi acordat rudelor de gradul întâi ale decedatului.
IV. DISTRIBUIREA MIJLOACELOR FONDULUI DE SUSŢINERE
4.1 Mijloacele Fondului de susţinere sunt distribuite prin decizia Consiliului de Administrare API,
care va stabili beneficiarii de ajutor urmare a cererilor depuse de aceştia sau din proprie
iniţiativă.
4.2 Consiliul de Administare API determină mărimea ajutorului în funcţie de situaţie şi de caz,
reieşind din sursele disponibile în Fondul de susţinere.
4.3 Ajutorul financiar se acordă, de regulă, o singură dată într-un an calendaristic. Se admite
acordarea repetată în acelaşi an a ajutorului doar în cazul unor noi circumstanţe imprevizibile.
Examinarea solicitării repetate de acordare a ajutorului financiar este posibilă, de regulă, numai
după expirarea a cel puţin 11 luni de la data acordării primului ajutor.
4.4 La solicitarea ajutorului financiar, solicitantul va depune o cerere pe numele Consiliului de
Administrare API, cu anexarea obligatorie a documentelor justificative de confirmare a
necesităţăţii susţinerii şi ajutorului.
V. ADMINISTRAREA FONDULUI DE SUSŢINERE
5.1 Evidenţa acumulării şi gestionarea distribuirii mijloacelor Fondului de susţinere se pune în
sarcina Directorului Executiv API şi a Contabilităţii API, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
cu prezentul Regulament.
5.2 Comisia de Cenzori a API va prezenta anual Adunătii Generale a membrilor API un raport
privind utilizarea mijloacelor Fondului de susţinere.
Aprobat de Consiliul de Administrare API
la şedinţa din 18 iulie 2014

