
 

                                                              
 

 
 

 

S.O.S. pentru presa scrisă! 
  

Editorii publicaţiilor periodice cer intervenţia urgentă a autorităţilor  
pentru a exclude abuzurile din politica tarifară a Î.S. “Poşta Moldovei” 
 
26.09.2014 / Editorii publicaţiilor periodice, care s-au întrunit pentru a examina situaţia presei 
scrise după ce Întreprinderea de Stat ”Poşta Moldovei” a anunţat că redacţiile sunt obligate să 
ambaleze separat tirajele pentru fiecare centru de poştă din ţară, instituind de fapt un tarif 
suplimentar, îşi manifestă protestul faţă de aplicarea oricăror tarife noi şi cer intervenţia urgent 
a autorităţilor statului pentru a exclude abuzurile din politica tarifară a Î.S. “Poşta Moldovei”. 
 

Asociaţia Presei Independente (API) şi editorii publicaţiilor periodice declară că o eventuală 
majorare a tarifelor actuale sau introducerea unor tarife suplimentare este inacceptabilă şi va 
avea consecinţe economice grave pentru redacţiile publicaţiilor periodice şi, implicit, va afecta 
dreptul constituţional al cetăţenilor la informaţie. 
 

Editorii publicaţiilor periodice refuză să semneze contractele privind distribuirea ediţiilor 
periodice prin abonare şi vânzarea cu amănuntul în forma propusă de Î.S. “Poşta Moldovei”, 
deoarece aceste contracte nu au fost negociate cu editorii şi conţin clauze abuzive. Cerem 
prelungirea perioadei de acţiune a contractelor în vigoare până la definitivarea negocierilor 
dintre editori şi Î.S. “Poşta Moldovei” privind un contract nou care ar ţine cont de interesele 
şi necesităţile ambelor părţi. 
 

De asemenea, editorii publicaţiilor periodice: 
- cer Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova să recunoască importanţa socială 
a presei periodice pentru asigurarea dreptului constituţional la informare al cetăţenilor 
şi să elaboreze politici publice de susţinere a distribuţiei ziarelor şi revistelor; 
- cer Guvernului Republicii Moldova să oblige Î.S. “Poşta Moldovei” să se ocupe de 
abonarea şi vânzarea cu amănuntul a ediţiilor periodice în baza contractelor în vigoare la 
momentul actual până la elaborarea unui model nou de contract; 
- cer Î.S. “Poşta Moldovei” constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea unui 
model nou de contract privind distribuirea ediţiilor periodice prin abonare şi vânzarea cu 
amănuntul şi îşi declară disponibilitatea de a delega câţiva editori în acest grup; 
- cer efectuarea unei expertize juridice independente a contractului privind distribuirea 
ediţiilor periodice prin abonare şi vânzarea cu amănuntul, propus de Î.S. “Poşta 
Moldovei”; 
- semnalează incompetenţa conducerii actuale a Î.S. “Poşta Moldovei” şi nedorinţa 
acesteia de a negocia cu editorii publicaţiilor periodice în probleme vitale pentru ziarele 
şi revistele din Moldova. 

 


