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                                         I. Despre  AtvJI 
 

Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi (ATvJI) este o organizaţie neguvernamentală 
fondată în anul 1995 de o echipă de jurnalişti liber profesionişti. Organizaţia a fost 
creată ca un răspuns la presiunile care se făceau în acea perioadă asupra jurnaliştilor 
din domeniul audiovizualului, din cauza implicărilor politice în gestionarea puţinelor 
staţii TV şi radio din Republica Moldova. Ulterior, asociaţia s-a specializat pe 
acordarea asistenţei juridice pentru reporterii TV şi radio supuşi presiunilor sau 
eliminaţi abuziv din serviciu, dar şi pe identificarea unor oportunităţi profesionale 
pentru telejurnaliştii concediaţi abuziv. 
 
În căutarea unor tribune de expresie liberă în anii 1995-2009, reporterii Asociaţiei au 
produs documentare şi reportaje pe care le-au expus la diverse festivaluri, dar au 
iniţiat şi colaborări cu diverse televiziuni din străinătate, pentru a arăta lumii 
realităţile care erau evitate de către televiziunile controlate politic în R.Moldova. 
 
Din anul 2010 AtvJI a obţinut finanţare pentru primul Departament de Investigaţii 
Jurnalistice în format TV şi Radio din R.Moldova, în cadrul acestui Departament 
fiind lansat şi programul TV şi Radio „Reporter de Gardă” (www.reporterdegarda.md). 
 
În ultimii ani produsele AtvJI sunt în permamenţă difuzate de către Televiziunea 
Publică „Moldova1”, Radio Moldova, Televiziunea N4, un şir de posturi TV locale. 
Prin programele Radio şi TV realizate de membrii ATvJI se insistă asupra educării 
spiritului civic, fortificării nivelului de cunoaştere a legislaţiei care garantează 
drepturile omului. 
 
Reporterii AtvJI au primit instruiri profesionale în zeci de state ale lumii şi au 
acumulat în aceşti ani zeci de premii pentru calitatea produselor, inclusiv pentru 
investigaţiile în format TV.  
 
Din echipa ATvJI fac parte Aneta Grosu, preşedinta Asociaţiei Telejurnalistilor 
Independenţi, Alina Radu, manager, Victor Mosneag, reporter de investigaţii, Iurie 
Sanduţa, reporter de investigaţii, Olga Bulat, reporteră, Denis Rusu,  cameraman, 
editor, etc.   
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II. Misiune. Viziune.Valori 
 
ATvJI promovează libertatea de expresie, profesionismul, imparţialitatea şi 
veridicitatea în spaţiul audiovizualului din R. Moldova.   
 
Acţiunile membrilor ATvJI contribuie la o informare diversă şi echidistantă a 
publicului pe marginea fenomenelor sociale şi politice din societate. În ultimii ani, 
ATvJI şi-a axat activitatea în special pe Jurnalism de Investigaţii, dezvoltându-şi 
proiectele în colaborare cu Săptămânalul Independent de Investigaţii „Ziarul de 
Gardă”.  
 
În scopul abordării profesioniste a subiectelor investigate, în anul 2012, cu suportul 
unor experţi în drept, ATvJI a elaborat un Regulament intern de efectuare a 
investigaţiilor jurnalistice. Documentul prevede că membrii asociaţiei îşi desfăşoară 
„Activitatea jurnalistică de investigaţii în temeiul Legii privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, adoptată în 2000. Accesul liber şi neîngrădit al 
persoanei la informaţii de interes public constituie un principiu fundamental al 
relaţiilor dintre persoane şi autorităţi publice. Informaţie de interes public este orice 
informaţie care vizează activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice 
sau instituţii publice, indiferent de suportul sau de forma de exprimare a informaţiei”. 
 
 

III. Reporter de Gardă 
 
În ultimii trei ani, membrii Asociaţiei şi-au axat activitatea în special pe jurnalismul 
de investigaţie în format TV şi Radio. Cu susţinerea FHI360, Asociaţia a lansat 
primul Departament de Investigaţii în Format TV şi Radio din R.Moldova. Au fost 
realizate produse TV şi Radio, difuzate la instituţiile publice ale audiovizualului 
(TRM) şi la unele posturi private (N4, Reţeaua AICI TV).  
 
Pe parcursul anului 2012 Asociaţia a realizat investigaţii TV şi Radio în cooperare cu 
FHI360, Ambasada SUA în R.Moldova, UNWomen în Moldova, Teleradio Moldova. 
Reportajele TV şi Radio au vizat teme ce ţin de corupţie, drepturile omului, 
transparenţă, acces la informaţii. În prezent, Asociaţia are circa 100 de mini-
documentare realizate şi difuzate la capitolele: Justiţie, Corupţie, Tirtură, Inechitate, 
Migraţie. 
 
Aceste programe au fost puse pe post în fiecare zi de joi, la ora 22.10, la postul public 
«Moldova 1», iar la Radio Moldova – în fiecare zi de sâmbătă, la 14.00. Totodată, 
programele au fost distribuite la mai multe posturi locale partenere, fiind disponibile 
şi pe www.reporterdegarda.md. În total, au fost realizate circa 90 de programe TV şi 
25 de programe Radio. Proiectele respective continuiă şi în 2013.  
 
Reportajele noastre au fost demonstrate în cadrul multor evenimente locale, în cadrul 
întrunirilor cu publicul pe care le-a organizat echipa AtvJI la Bălţi, Cahul, Ungheni, 
Călăraşi, Nisporeni, în cadrul unor dezbateri publice pe teme ce ţin de drepturile 
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omului şi transparenţă. De asemenea reportajele noastre au fost difuzate în cadrul 
trainingurilor pentru jurnalişti sau jurişti, ca exemple despre modul în care trebuie 
abordate problemele din domeniul justiţiei, migraţiei, egalităţii de gen. 
 
 

IV. Abilitare profesională în domeniul jurnalismului  de investigaţie 
 
Membrii Asociaţiei au beneficiat de traininguri specializate în R.Moldova cât şi în 
străinătate. Pe parcursul anului 2012 membrii Asociaţiei au participat la traininguri şi 
schimburi profesionale în R.Moldova, România, Georgia, SUA, Cehia, Austria, 
Bosnia, Norvegia. Aceste traininguri au oferit reporterilor o mai bună înţelegere a 
jurnalismului modern, dar şi a experienţelor europene privind combaterea corupţiei, a 
torturii, a violenţei prin intermediul produselor media. 
 
În luna mai 2012, în cooperare cu Ziarul de Gardă, membrii Asociaţiei au participat la 
Zilele Jurnalismului de Investigaţie din Europa de Sud-Est, la care au participat 
câteva zeci de reporteri de investigaţie din circa 10 state europene.  
 

http://www.seemo.org/files/inmedia/SEEMO%20in%20Media_23%20-24%20May.pdf  
 
http://epochtimes-romania.com/news/editia-a-iii-a-a-zilelor-jurnalismului-de-investigatie-
din-europa-de-sud-est-a-fost-lansata-la-chisinau---154767  
 
http://social.moldova.org/news/zilele-jurnalismului-de-investigatie-din-europa-de-sudest-la-
chisinau-230596-rom.html  

 
Asociaţia are în componenţa sa jurnalişti cu experienţă în domeniul investigaţiilor 
reportericeşti, a jurnalismului pentru drepturile omului, a promovării egalităţii de gen 
sau combaterii torturii în presă. Membrii Asociaţiei au fost invitaţi de mai multe 
organizaţii naţionale şi internaţionale pentru a oferi traininguri în aceste domenii, 
contribuind la instruirea a zeci de reporteri tineri.  
 

V. Parteneriate 
 
Pe parcursul anului 2012, ATvJI a desfăşurat câteva proiecte cu finanţare din cadrul 
FHI360, a Ambasadei SUA la Chişinău, a UNWOMEN Moldova. 
 
Proiectul susţinut de FHI360 a vizat continuarea producerii emisiunilor TV şi Radio 
pe teme ce ţin de drpeturile omului şi combaterea corupţiei, dar şi dezbateri publice 
regionale pe baza fimelor relizate, precum şi monitorizarea reacţiei publice la 
dezvălurile fcute în cadrul programelor „Reporter de Gardă”. 
 
Proiectul susţinut de către Ambasada SUA la Chişinău a vizat realizarea unui şir de 
produse media care ar contribui la monitorizarea şi transparentizarea donaţiilor 
externe pentru dezvoltarea democraţiei în R.Moldova.  

http://reporterdegarda.md/260000-usd-pentru-neinregistrari-in-salile-de-judecata-2  
http://reporterdegarda.md/cit-costa-o-expertiza-fara-erori  
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UNWOMEN Moldova a susţinut producerea şi difuzarea a 20 de filme pe problema 
egalităţii de gen, a abilitării femeilor, dar şi a unor dezbateri la tema vulnerabilităţiil 
unor diverse grupuri sociale. 
 

http://reporterdegarda.md/reteaua-femeilor-care-invie-satele  
 
http://reporterdegarda.md/maternitatea-vs-cariera  
 
http://reporterdegarda.md/publicitatea-sexista-intre-moralitate-si-legalitate  
 
http://reporterdegarda.md/descentralizare-pentru-vulnerabili  
 
http://reporterdegarda.md/fetele-in-viitorul-satului  

 
Din decembrie 2012 Asociaţia a lansat o serie de programe TV şi Radio care vizează 
reforma justiţiei din R.Moldova. Această serie de produse media este susţinută de 
Programul de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP). 

 
http://reporterdegarda.md/cine-franeaza-reforma-procuraturii  
  
http://reporterdegarda.md/un-dosar-in-16-minute  

 
Acest proiect vizează şi monitorizarea reacţiei publicului dar şi a autorităţilor la 
problemele dezvăluite în cadrul produselor media realizate. 
 
Una dintre valorile Asociaţiei este durabilitatea parteneriatelor cu asociaţii 
profesioniste care promovează valori ce ţin de jurnalism corect, respectarea 
drepturilor omului. Asociaţia apreciază cooperarea cu experţii Transparency 
International Moldova, CRVT Memoria, IDIS Viitorul, Expert Grup, Adept.  
 
 

VI. Impact 
 
Programele „Reporter de Gardă” sunt vizionate de consumatorii de televiziune de pe 
întreg teritoriul R. Moldova, deoarece sunt puse pe post de Compania publică 
Teleradio-Moldova, care beneficiază de audienţă naţională. În acest răstimp, 
emisiunile realizate de membrii ATvJI au cunoscut diverse grade de audienţă, în 
dependenţă de subiectele tratate de autori. Fiecare emisiune de rezonanţă a făcut ca 
telespectatorii să sugereze subiecte şi teme noi, continuate ulterior în cadrul altor 
emisiuni sau abordate pe paginile Ziarului de Gardă – partener de activitate al ATvJI. 
Emisiunea „Sclavii tutunului", realizată cu suportul OIM, a contribuit la identificarea 
locului aflării capilor unei grupări criminale, daţi în căutare de mai mulţi ani de cărtre 
reprezentanţii forţelor de ordine.  
 
„Reporter de Gardă” nr. 79, „Familia ca un câmp de luptă”, a contribuit la 
desfăşurarea mai eficientă a campaniei naţionale organizate împotriva violenţei. 
Emisiunea „Sunt o personalitate, nu o dizabilitate”, potrivit telespectatorilor, a 
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transmis un mesaj puternic pentru societatea din R. Moldova care ar trebui să fie mult 
mai bine pregătită să accepte persoane cu orice fel de probleme, în mod egal. 
Subiectele despre delapidarea banilor publici, despre corupţie au fost cele mai 
vizionate şi cele mai comentate de telespectatori. „Cine ascunde banii publici pe 
Internet?”, din seria „Reporter de Gardă”, a generat teme noi pentru reporterii de 
investigaţii din cadrul ATvJI.  
 
În mai multe cazuri, reporterii de investigaţii au participat la operaţiuni comune cu 
reprezentanţii organelor de drept, contribuind la dezvăluirea unor cazuri de corupţie 
sau trafic de influenţă.  

 
 
 
 
Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI) produce programul săptămânal de investigaţii în 
format TV şi radio „Reporter de Gardă” , în parteneriat cu  „Ziarul de Gardă”.  Premiul ONU 2010, 2011 – 
pentru cea mai bună promovare a drepturilor omului din Moldova; Premiul Cronograf 2012 – pentru cel mai bun 
documentar local; Premiul API – pentru cel mai bun reporter, fotoreporter, reporter de investigaţii, reporter 
social; Premiul CJI pentru cel mai bun reporter al anului: 2008, 2009, 2010; Premiile Transparency International 
2009, 2010, 2011). 
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