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#GdC

SLOGAN: ZIARUL CARE SCRIE PENTRU TINE!

MISIUNE GAZETEI E DE A LE OFERI OAMENILOR ACCESUL 

LA O INFORMAȚIE CORECTĂ PENTRU A PUTEA LUA DECIZII 

CU PRIVIRE LA VIAȚA LOR ȘI LA DESTINUL POLITIC AL 

ACESTEI BUCĂȚI DE PĂMÂNT.”



#GdC
UN ZIAR CA LUMEA PENTRU TOATĂ LUMEA!

Spațiul GAZETEI de Chișinău va găzdui cu prioritate

texte ce reflectă dezbaterea de idei din societate, viața

unor oameni reali, atât de la orașe, cât și de la sate, cu

toate bucuriile și necazurile lor.

Ziarul care scrie pentru tine!

Ziarul este membru al 

Asociației Presei Independente (API), 

iar API este membru al Asociației Mondiale a 

Ziarelor și Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).

În era digitalizării, mai sunt oameni care vor să citească texte pe hârtie, să

țină în mâini un ziar bun, din care să afle noutăți, să cunoască oameni interesanți, să

se informeze corect.

GAZETA de Chișinău este o publicație săptămânală, ziua de apariție fiind vineri.

Ziarul are 24 de pagini și oferă publicului cititor articole dintre cele mai diverse din

domeniile politic, economic, social, cultural, sănătate, sport și divertisment.



DE CE AM APĂRUT?

Ziaristica înseamnă putere – putere a informației

Într-o eră a digitalizării sunt oameni care dau prioritate presei scrise și vor să țină în mâini

un ziar bun, care să reflecte echidistant evenimentele din societate pentru a-i informa corect.

„GAZETA de Chișinău” este un săptămânal generalist, apolitic, dedicat unui public divers, care apare vineri.

În cele 24 de pagini GAZETA de Chișinău, cu titluri pe domenii, vine să informeze publicul cititor prin

articolele sale despre ce se întâmplă în domeniul social, politic, economie, cultură, sănătate, sport și

divertisment.

De asemenea, GAZETA de Chișinău are instituite rubrici permanente: „Te caut”, ”Blog box”, ”

„Cărăbuși&WOW”, „La noi acasă”, „Tutti-frutti”, `Mreaja rețelelor”.

Ziarul va acorda o importanță primordială oamenilor, ideilor și acțiunilor lor.

În cartea „Cum să vorbim în public” de Dale Carnegie, (ediția a III-a), autorul a descris cum publicația

„American Magazine” a cunoscut o creștere uluitoare a tirajului. Secretul erau ideile răposatului jurnalist

John M. Siddall. Acesta spunea: ”Oamenii sunt egoiști. Preocuparea lor majoră este propria lor persoană.

Nu-i interesează prea tare dacă guvernul trebuie să devină proprietarul căilor ferate, ci cum să trăiască,

cum să câștige mai mult și să fie mai sănătoși. Dacă aș fi redactorul-șef al acestei reviste i-aș învăța pe

oameni cum să aibă grijă de dantura lor, cum să facă baie, cum să nu le fie prea cald vara, cum să obțină o

slujbă bună, cum să se poarte cu angajații, cum să cumpere case, cum să aibă o memorie mai bună, cum

să evite greșelile gramaticale ș.a.m.d.



„CITEȘTI ȘI ÎNȚELEGI LUMEA ÎN CARE TRĂIEȘTI”

Oamenii sunt întotdeauna interesați de poveștile obișnuite, așa încât aș apela la un

bogătaș, care să spună cum a câștigat el un milion de dolari din vânzări de terenuri. Aș invita

bancheri și directori importanți de la diverse companii care să povestească cum s-au străduit să

adune atâta putere și avere”.

Siddall a făcut exact ceea ce afirmare. Tirajul revistei a crescut, pentru că asta și-a dorit publicul.

Siddall se adresase intereselor cititorilor săi.

GAZETA de Chișinău va urma pașii lui John M. Siddall. Publicația va reflecta în paginile

sale despre problemele, nevoile, dificultățile și succesele publicului cititor, pentru necesitățile

informaționale ale unui public larg și divers.

GAZETA de Chișinău este un ziar care sprijină ideile, nicidecum politicienii și partidele!



Victoria POPA, 

fondatoarea, directoarea 

GAZETA de Chișinău

Ții în mâini primul număr al GAZETEI de Chișinău, o

nouă publicație în limba română, editată la Chișinău.

Să facem cunoștință. Vei constata parcurgând articolele din această ediție

că, de fapt, ne cunoaștem! Pe cei mai mulți dintre autorii noștri i-ai citit în

paginile „Jurnalului de Chișinău”, un ziar minunat, care, din păcate, și-a

sistat apariția. În penuria de presă de expresie românească, se simțea

acut nevoia unei „foi pentru minte, inimă și literatură”, vorba înaintașilor.

Avem ambiția să le oferim oamenilor accesul la o informație corectă

pentru a putea lua decizii cu privire la viața lor și la destinul politic al

acestei bucăți de pământ. Inundați de informații părtinitoare, false și

manipulatorii, difuzate de niște media înregimentate politic, induși în

eroare de propaganda rusească răspândită fără opreliști pe teritoriul

Republicii Moldova, oamenii au nevoie de repere.

GAZETA de Chișinău dorește să fie pentru cititorii săi o călăuză de

încredere într-o lume incertă și plină de pericole. Evident, vom respecta

preceptele clasice ale unei prese libere: de a informa, a educa și a distra

cititorul.

Vom veni în casele Dvs. în fiecare zi de vineri, pentru a vă oferi

subiecte pe teme sociale, politice, economice, de cultură, interviuri

cu personalități marcante. O atenție deosebită va fi acordată

universului femeii și îngrijirii sănătății. Nu vom neglija nici sportul, și

nici faptul divers. Bineînțeles, nu vor lipsi istoriile de viață și de

inimă albastră. Vă îndemnăm să ne susțineți. Abonați-vă la

GAZETA de Chișinău!

Puteți să perfectați la orice oficiu poștal un abonament la

GAZETA de Chișinău pentru părinții, bunicii, unchii, mătușile, frații,

surorile, copiii rămași acasă. Vrem să ajungem în fiecare casă!

Vă promitem că veți beneficia în schimb de o informare

promptă, echidistantă și corectă. Aceasta ne va permite să luăm

deciziile potrivite pentru un destin mai bun, atât pentru noi, cât și

pentru copiii noștri.

DECIZIILE NOASTRE DETERMINĂ 

VIITORUL COPIILOR NOȘTRI

Te salut, dragă cititorule! 

Victoria Popa



Purtând o discuție cu cei de acasă, am aflat despre situația dificilă a

mijloacelor de informare din R. Moldova, constatând, de fapt, că aproape

nu mai avem presă liberă, neafiliată politic, că au rămas puține voci

obiective. Politicienii își fac televiziuni, editează ziare cu un singur scop,

de a se promova pe ei înșiși și a se discredita unii pe alții.

Mi-au vorbit mai mulți jurnaliști că ar fi dorit să aibă un ziar liber, dar

că nu sunt destule mijloace financiare pentru așa ceva. Atunci am înțeles

ce am putea face noi, cei din diasporă. Am discutat cu colegii noștri din

Intermedium și am căzut toți de acord ca, de acum înainte, să folosim

toate finanțele societății numai pentru a sprijini presa liberă din R.

Moldova.

Ceea ce vă mai pot spune acum e că avem încredere deplină în

această echipă de jurnaliști și sunt ferm convins ca aceștia ne vor aduce

articole valoroase, obiective, scrise în spiritul adevărului.

Să fie într-un ceas bun! Vă îndemnăm, dragi compatrioți, să căutați și să

citiți GAZETA de Chișinău, contribuind astfel la susținerea presei libere

de la noi. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Acum 25 de ani, împreună cu trei prieteni suedezi și alți

trei din România, am decis să înregistrăm o societate culturală

suedezo-basarabeană, motivul fiind lipsa informației despre republica

noastră. De fiecare dată când întâlneam o persoană nouă, trebuia să-

i vorbesc despre istoria și geografia noastră, ca să înțeleagă de unde

a apărut Republica Moldova.

Atunci am lansat primul nostru proiect istoric, „Carol al XII-lea al

Suediei în Moldova; am publicat și o mică broșură despre aflarea

regelui suedez la Tighina, între anii 1709-1711, prezentând în linii

generale istoria noastră, de la daci încoace.

Între timp, am mai întâlnit și alți basarabeni, stabiliți de curând în

Suedia, care au dorit să se încadreze în rândurile societății noastre.

În doi ani, societatea număra aproape 170 de membri, astfel

încât am decis să facem ceva mai mult, lansând un proiect cultural

pentru promovarea Moldovei în Suedia. Proiect numit atunci

Intermedium, care mai târziu a și dat numele societății noastre. Cu

mare regret, au urmat ani de stagnare, activitățile noastre au devenit

nesemnificative, acordându-se uneori câte un premiu unor scriitori

sau jurnaliști și cam atât.

ÎNTR-UN CEAS BUN PENTRU GAZETA!

Andrei Cepraga

Andrei CEPRAGA, 

Intermedium 

Organisationen,

Stockholm, 22 ianuarie 

2020



Rodica Mahu

Promiteam ceva la sfârșit de decembrie trecut. Iată că e momentul să vă spun ce anume.

Pentru că a venit iarăși vremea primului număr. Lansăm un ziar nou. Iar primul număr – o știm deja – nu e și primul cuvânt. Până la el au mai fost

cuvinte, ziare, echipe, colegi, amiciții și trădări. Există, avem în față speranța noului. A lucrului curat și bine făcut. Să nu ne temem de cuvinte mari.

La oamenii de cuvânt ele sunt urmate de fapte.

Așadar, Gazeta, urmată de determinativul de Chișinău. Nu e un titlu repetitiv, din lipsă de imaginație. Problema e că cineva înregistrase mai

devreme domeniul: gazeta.md, fără a-i da viață. Și nu am avut de ales. Probabil, ca și cei de la New York Times, Washington Post, sau măcar ca și

cei de la Gazeta de Transilvania, de acum vreo 200 de ani. Respectând proporțiile, bineînțeles, nu ne e frică totuși de monștrii sacri de pe aiurea.

Vom reafirma împreună jurnalismul civic, neafectat de țistuiala de partid, de putregaiul autocenzurii și de rutina autosuficienței. Știu că

aventura e mare, frizează nebunia curată. Dar, să recunoaștem, și miza e uriașă. Deocamdată, nișa e încă goală.

PRIMUL NUMĂR ȘI AUGURII SĂI

Să fie într-un ceas bun! 

Avanti, ragazzi!   

Rodica MAHU,

Redactor-șef



ECHIPA GdC

Victoria POPA,

Fondatoare, directoare

Rodica MAHU,

Redactor-șef



#POLITICĂ        #ECONOMIE        #CULTURĂ            #JUSTIȚIE

#GdC

Ilie GULCA Ion CHIȘLEA Irina NECHIT

Marina 

SURUCEANU



#GdC
#SOCIETATE              #CULTURĂ

#LUME, 
#SORO, 

#LUME 

Svetlana 

COROBCEANU

Carolina

CHIRILESCU
Nina NECULCE Rodica IUNCU



#GdC
#REPORTERI

Doina 

BURUIANĂ

Victoria

CERNEA

Diana

BOTNARU

Natalia

MUNTEANU



#GdC
#EPIGRAME #SOCIETATE #SPORT    #EDITORIAL #OPINII

Gheorghe

BÂLICI

Iulian

BOGATU

Adrian

CIUBOTARU

Mircea 

V.CIOBANU



#GdC
#MARKETING #PR #CARICATURA

Octavian

GRAUR

Costel

PĂTRĂȘCAN

Manager Marketing                  Caricaturist



COMUNITATEA GdC
4085

1000

3350 abonați
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PROIECTE LA #GdC

Scopul planului de comunicare:

Gazeta de Chișinău își propune să contribuie la educarea locuitorilor din zona râului Ichel să

păstreze râul care prin calitatea apei are impact asupra sănătății lor și să se implice în

îmbunătățirea situației prin implicarea proprie.

Obiectivele:

- informarea și sensibilizarea privind starea deplorabilă a calității apei din râul Ichel;

- explicarea impactului poluării apei din râu asupra sănătății oamenilor și a mediului

înconjurător;

- promovarea bunelor practici prin exemple identificate în alte localități;

- informarea pentru a ajuta populația să conștientizeze necesitatea creării serviciilor

publice (apă, canalizare, deșeuri) și impactul acestora asupra mediului în care trăiesc;

- să încurajăm populația să se implice în soluționarea problemelor de mediu.



NE GĂSIȚI PE:

DAȚI CLICK ȘI 

SUSȚINEȚI-NE CU 

UN FOLLOW #GdC

https://www.facebook.com/gazetadechisinau
https://www.facebook.com/gazetadechisinau
https://www.instagram.com/gazeta_de_chisinau/
https://www.instagram.com/gazeta_de_chisinau/
https://www.youtube.com/channel/UC_dn09gEo9rHjukBuwfcOtw/featured
https://www.youtube.com/channel/UC_dn09gEo9rHjukBuwfcOtw/featured


ABONAMENT

https://gazetadechisinau.md/abonament/
https://gazetadechisinau.md/abonament/
https://gazetadechisinau.md/format-pdf/

