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Scurtă metodologie 
 

Studiul „Monetizarea Internetului: modele de business pentru instituțiile media din 
Republica Moldova” a fost elaborat la comanda Centrului pentru Jurnalism 
Independent (CJI) în cadrul proiectului „Consolidarea independenței în mediile de 
comunicare din Moldova, Ucraina și Georgia”, în perioada 20 iunie – 14 iulie 2017. 
 
Studiul în cauză are drept scop radiografierea situației privind monetizarea media 
online. Datele au fost colectate prin intermediul unor chestionare, completate de 
managerii instituțiilor media online,  selectate în baza datelor de audiență oferite de 
către Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului din Republica Moldova (BATI). Din zece 
cele mai populare instituții media online (excepție făcând cele cu tentă 
propagandistică), opt au acceptat să răspundă la întrebările chestionarului elaborat de 
expert în coordonare cu CJI: 

• Agora.md;   

• Diez.md; 
• KP.md; 
• Newsmaker.md; 
• Protv.md; 
• Realitatea.md; 
• Timpul.md; 
• Unimedia.md.  

 
Două instituții media  - Noi.md și Point.md - nu au dat curs invitației noastre de a 
răspunde la întrebările din chestionar. Totodată, a fost selectată și o instituție online de 
nișă (Ea.md). 
 
De asemenea, au fost organizate interviuri și/sau chestionare cu experți media. În total 
au fost intervievați cinci experți: doi  din Republica Moldova și câte unul din  România, 
Letonia și Ucraina. 
 
 

  



 

Victor Gotișan  
  PAGE 12 

I. (In)existența departamentului de vânzări sau de ce ne merg prost afacerile 

 
În „Studiul necesităților mass-media din Republica Moldova”, realizat de compania 
iData, la comanda CJI, principala preocupare a surselor media ținea de stabilitatea 
financiară a mass-media1. Astfel, pentru ca o instituție media să fie stabilă și 
sustenabilă din punct de vedere financiar ar trebui să fie respectate cel puțin trei 
condiții, și anume: 

a) Existența unei piețe de publicitate transparentă, reglementată după niște reguli 
clare și cu acces egal pentru toți; 

b) Existența în cadrul redacțiilor a unor departamente comerciale separate sau 
angajarea unor profesioniști care să se ocupe exclusiv (!) de vânzări/marketing; 

c) Prezența unei strategii sau a unui plan de marketing (vânzări) clar și bine definit. 
 
Vom trece peste prima condiție, nu pentru că nu ar fi importantă, ci pentru că nu intră 
în scopurile acestui mic studiu. Vom încerca însă – în baza chestionarelor cu managerii 
instituțiilor media, interviurilor cu experții media și a surselor accesibile (studii, rapoarte, 
articole de analiză etc.) – să examinăm celelalte două condiții menționate: 
departamentele comerciale (de vânzări) și strategiile și/sau planurile de vânzări. 
 
1. Departamentul de vânzări (marketing). (in)Existența departamentor comerciale în 

cazul instituţiilor mass-media din Republica Moldova este, probabil, una din cele mai 
mari probleme/provocări cu care se confruntă acestea. În mare parte, motivul principal 
este că instituțiile media nu au creat astfel de departamente separate de vânzări 
(comerciale) pentru că nu dispun de un buget pentru angajarea personalului pentru 
acesta. De cele mai multe ori, misiunea de marketing/vânzări/atragere a publicității îi 
revine directorului sau managerului instituţiei.  
 
Din cele nouă instituții intervievate, jumătate (KP.md, Protv.md, Agora/Ea.md, 
Realitatea.md) au menționat că au în componența sa, separat, departamente 
comerciale care se ocupă de publicitate și vânzări (marketing în general). Trei 
manageri (Diez.md, Newsmaker.md, Unimedia.md) dintre cei intervievați au afirmat că 
se ocupă de vânzări sau aspecte ce țin nemijlocit de marketing ei înșiși, împreună cu 
alți câțiva colegi. Totuşi, trebuie de menționat faptul că acolo unde există angajați care 
se ocupă de vânzări sau funcționează un departament comercial separat, activităţile şi 
responsabilităţile acestora sunt clar definite şi delimitate de cele ale departamentului 
editorial al instituţiei. 
 

                                                
1
 „Studiul necesităților mass-media din Republica Moldova (inclusiv recensământul surselor mass-media din Republica 

Moldova)”. realizat de compania iData, la comanda Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), cu sprijinul financiar al 
Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internaţională, prin intermediul Ambasadei Suediei în Chișinău. Autori: 
Mihai Bologan, doctor în economie, specialitatea Statistică economică; Veronica Ateș, magistru în Sociologie și în 
Administrație Publică, Chișinău 2017, p. 29, accesibil online la https://goo.gl/ajQ5xG.   

https://goo.gl/ajQ5xG
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Agora.md/Ea.md: „[există un departament care]… se ocupă de 

vânzări, dar și de deservirea comenzilor de publicitate (munca de 

account manageri, menținerea relațiilor cu clienții etc). 

Diez.md: „Încă nu suntem așa de mari să avem departamente bine 

separate. Acum de publicitate mă ocup eu și încă o persoană. Totuși, 
ne putem ocupa și de conținut atunci când trebuie, și alte 
responsabilități care apar în echipă”. 
 
KP.md: „Da, departamentul există. Se ocupă doar de vânzări”. 
 
Newsmaker.md: „La moment, nu avem un departament special. 
Aceasta din cauză că nu avem persoană și/sau personal angajat. 
Totuși, suntem în căutarea unui om, care să se ocupe de vânzări”. 
 
Protv.md: „Exista departament de vânzări, care nu are alte funcții 
decât vânzări”. 
 
Realitatea.md: „Da, HB Media SRL, în numele grupului de presa 

Realitatea are un departament aparte de publicitate din care fac parte 
3 persoane – director vânzări, un agent vânzări și traffic managerul. În 
atribuțiile trafic managerului mai intră și responsabilitatea de elaborare 
a grilei și nemijlocita plasare în emisie. Nimeni dintre persoanele 
responsabile de vânzări nu se ocupă de conținut”. 
 
Timpul.md: „Redacția ziarului TIMPUL a avut angajați în 
departamentul de publicitate. Acum nu are. Dar chiar și atunci era greu 
să atragi clienți pentru o publicație periodică. Multe dintre companii s-
au reorientat pe mediul online. Însă, sunt anumiți clienți care își cunosc 
foarte bine publicul țintă, cititorii de ziare și continuă să livreze 
publicitate la ziar. Printre aceștia pot enumera băncile, anumite 
companii care vând electrocasnice, sau partidele politice, în campania 
electorală”. 
 
Unimedia.md: „Nu e chiar un departament. Este o persoană care se 

ocupă de parteneriate, publicitate și alte chestiuni ce țin de acest 
domeniu. De asemenea, de partea aceasta mă ocup și eu, ca 
manager/director. Avem și suportul tehnic – o persoană responsabilă 
de plasare de bannere, dezvoltarea de noi poziții pentru bannere, 
social media etc. și deja contabila – pentru partea financiară – facturi, 
acte de prestare a serviciilor sau conturi de plată. În principiu, se poate 
vorbi de un departament, doar că nu este denumit astfel. Legat de știri, 
cele publicitare sunt realizate de către editorii/jurnaliștii noștri”. 
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2. Strategie sau/și plan de vânzări online, rate-card (lista de prețuri) la vedere și 
sistem de plăți online. Una din cele mai simple reguli ale marketingului spune că 
pentru a reuși într-o afacere – iar presa asta trebuie să fie, o afacere – este necesară 
o planificare foarte bună. În acest caz, experții media vorbesc despre o strategie 
și/sau un plan de vânzări bine definit, cu obiective și rezultate clare.2 
 
Astfel, una din întrebările adresate managerilor media a avut intenția de a identifica 
dacă instituțiile media intervievate au o strategie sau un plan în ceea ce privește 
vânzările. Majoritatea managerilor (7, cu excepția a doi) au menționat că au un 
document asemănător („propunere comercială”, „buget și listă de prețuri”). Totuși, din 
răspunsurile lor nu s-a înțeles clar dacă există o strategie sau un plan în sensul 
adevărat al acestor documente.  
 

Agora.md/Ea.md: „Avem anumite obiective de vânzări stabilite. O 

strategie în adevăratul sens al cuvântului ar fi prea mult spus. Periodic, 

ajustăm abordarea vânzărilor și facem promoții pentru clienți fideli sau 

atragerea de clienți noi”. 

Diez.md: „Nu încercăm să lucrăm după vreo strategie, însă planul 
până la urmă e să ai buget pentru mai multe luni înainte, dacă ai e 
bine, dacă nu – nu. Oricum, atunci când negociem, încercăm să facem 
contracte de lungă durată”. 
 
KP.md: „Da, avem”. 

 
Newsmaker.md: „Există o propunere comercială bine detaliată pentru 

agenții de publicitate, dar nu aș risca să o numesc strategie. Sperăm 
că o strategie în acest sens va fi elaborată de persoana care urmează 
să fie angajată.” 
 
ProTv.md: „Exista un buget anual și o lista de prețuri standard, 
valabilă pe parcursul anului. Se lucrează permanent la noi forme de 
publicitate și proiecte, pentru a ține pasul cu ultimele tendințe în 
online”. 
 
Realitatea.md: „La început de an se estimează un buget aproximativ, 

ținând cont de tendințele pieței și de vânzările raportate la anul 
precedent”. 
 
Timpul.md: „În prezent, din cauza lipsei unui angajat care s-ar ocupa 

de vânzări, nu avem o strategie de vânzări”. 

                                                
2 Interviu prin Skype cu Rita Rudusa, expertă media, directoare executivă Baltic Centre for Media Excellence, Riga, Letonia, 

28 iunie 2017.  
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Unimedia.md: „În principiu, da. La moment, suntem preocupați de noi 

căi și metode de monetizare. Din păcate, ducem lipsă de o versiune a 
site-ului mobile-friendly. Iar asta ține mai mult de partea tehnică. 
Strategia nu e scrisă, nu e formală, așteptăm lansarea mobile-ului, iar 
apoi vom face, neapărat!”. 

 
Toate cele nouă instituții media au rate-card-uri (sau media kit-uri) în formă de 

document sau prezentare care conțin prețuri și descrierile pentru diverse opțiuni de 
plasare a anunțurilor disponibile și/sau vânzărilor pe care le au. Majoritatea acestora 
(șase) sunt disponibile pe website-ul instituției media și/sau sunt oferite la cerere.  

Niciuna din cele nouă platforme online nu are posibilitatea unui sistem de plăți online 
(Paywall). Majoritatea achitărilor se fac „exclusiv prin transfer bancar”3. Totuși, câțiva 
dintre managerii media au menționat că utilizează „platforme de crowdfunding ca, 
Patreon.com sau Paypal”4 (Agora.md/Ea.md), sau au creat un „website adițional de 
unde pot fi cumpărate anumite produse, gen triouri cu mesaje despre Unire, cărți, audio 
cărți. Pe acesta se pot face și abonări la ziar... [totuși] aceasta „nu este promovată atât 
de mult, fiindcă nu are cine”5 (lipsa personalului angajat). 
 

II. Publicitatea sau moartea bannerelor... 
 

                                                
3 Interviu prin email cu Cristian Jardan, director Unimedia.md, 25 iunie 2017.  
4 Interviu prin email cu Tudor Darie, co-fondator Agora/Ea.md, 28 iunie 2017.  
5 Interviu prin email cu Lia Ciutac, reporter și responsabilă pe vânzări Timpul.md, 22 iunie 2017.  
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Bannerul clasic, alături de publicitatea pe conținut, rămân a fi cele mai utilizate metode 
de monetizare online pentru instituțiile media online din Republica Moldova.  
 

  
 
Totuși, potrivit managerilor media intervievați, în ultimul timp se atestă o scădere a 
popularității și utilizării bannerelor clasice ca metodă de monetizare online. În mare 
parte, aceasta se datorează faptului că acest model de monetizare este unul învechit, 
care pierde teren în fața unor noi instrumente de monetizare, pe care le vom analiza 
ceva mai încolo. 
 
Cele mai mari încasări prin intermediului bannerelor le are Protv.md – peste 70% din 
venituri. Urmează Kp.md, căruia bannerele îi generează 63% din venituri, și 
Realitatea.md, pentru care bannerele sunt, la fel, cea mai populară metoda de 
monetizare, reprezentând puțin peste 60% din venituri. 
 
Și în cazul Unimedia.md bannerele rămân foarte atractive, doar că „popularitatea lor 
scade, pentru că redacția este în căutarea unor forme noi de publicitate, care să se 
bazeze mai mult pe campanii contextuale și advertoriale. Ca procentaj însă încasările 
de pe urma bannerelor rămân peste 50%”.6 
 
Pe de altă parte, în cazul Agora.md/Ea.md, doar 40% din încasări sunt din bannere. 
Totuși, potrivit lui Tudor Darie, co-fondator Agora.md și Ea.md și managing director 
Interakt: „tendința pentru încasări din bannere este în scădere”. În cazul Diez.md, 
bannerele generează 20-25% din încasări, pentru că „platforma online nu mizează 
„prea mult” pe acestea, motivul fiind: „nu ne dorim ca cititorii noștri... să fie prea 

                                                
6 Interviu prin email cu Cristian Jardan, director Unimedia.md, 25 iunie 2017. 
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aglomerați de informația de bannere”.7 În „coada” clasamentului se situează 
Newsmaker.md, cu doar 1% încasări prin intermediul bannerelor. 
 

Vitalie Eșanu, antreprenor IT: „De fapt, monetizarea prin bannere este 

cea mai complicată și cea mai neefectivă metodă de monetizare pentru 

media online. Primul lucru pe care îl recomand antreprenorilor e să 

încerce alte metode de business, și doar în cazul în care  nimic nu 

merge, să revină la bannere”. 

 
Și experții media cred că despre bannere ca metodă de monetizare dominantă se va 
vorbi la trecut și se va trece la alte modele. Această tendință va fi accelerată de 
consumatorii de servicii de internet care accesează din ce în ce mai mult internetul de 
la punctele mobile. Spre exemplu, în primul trimestru al anului 2017, rata de penetrare 
a serviciilor de acces la internet la punctele mobile în bandă largă era de 56,33%8, 
ceea ce înseamnă că peste 50% accesează internetul de pe telefonul mobil. În acest 
sens, cei care produc conținut (publishers) vor trebui să își regândească modul de 
prezentare și vizualizare a platformelor online, iar bannerele clasice nu vor intra prea 
mult în calcul, din simplul considerent că acestea consumă prea mult spațiu.9 
 

Marius Dragomir, expert media, Central European University 

(Ungaria): Cred că acest model de monetizare este din ce în ce mai 

depășit. Bannerul clasic cu siguranță nu este soluția pentru viitor. 

Companiile (agenții de publicitate) devin tot mai sofisticate în modul în 

care finanțează mass-media. În același timp, modelele consumului 

media se schimbă dramatic, iar eficiența bannerului clasic este în 

declin. 

 
Astăzi, istoriile sau conținutul este cel care vinde cel mai bine. Anume din acest 
considerent, publicitatea nativă (native ad) este un model de monetizare care poate fi 
urmat și implementat mai ales pe piețele mici, așa cum este cea din Republica 
Moldova. Totuși, trebuie să se țină cont de câteva detalii ce se referă la native ad, și 
anume „să fie făcută corect și etic, să fie clar marcată și – cel mai important – să nu fie 
produsă de aceiași oameni care fac jurnalism”.10 Publicitatea nativă în unele țări a 
devenit modelul/instrumentul principal de monetizare online (Letonia).  
 

                                                
7 Interviu cu Alexandru Lebedev, director Diez.md, 21 iunie 2017.  
8 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova, 

„Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în trimestrul I-2017”, accesibil la https://goo.gl/BDfpgg. 
9 Interviu cu Dumitru Ciorici, expert media și co-fondator Agora.md/Ea.md, 25 iunie 2017. 
10 Interviu prin Skype cu Rita Rudusa, expertă media, directoare executivă Baltic Centre for Media Excellence, Riga, Letonia, 

28 iunie 2017. 

https://goo.gl/BDfpgg
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În cazul țărilor și a piețelor mici, finanțarea prin crowdfunding este una din opțiunile de 
monetizare care trebuie să fie testate și implementate. Chiar dacă „în cazul Republicii 
Moldova o țară cu nivel scăzut de venit, aceasta ar putea lua mai mult timp, totuși 
merită să fie încercată, mai ales în cazul investigațiilor jurnalistice, reportajelor sau 
proiectelor speciale”.11 
 

→ Care sunt veniturile din 

online pe care le 

acumulează instituția 

Dvs, în % din bugetul total 

al instituției?  

→ Care este volumul 
cheltuielilor redacției (în 
%) pe care îl puteți 
acoperi cu banii câștigați 
din instrumentele de 
monetizare? 

 
Agora/Ea.md: Veniturile din publicitate sunt cca 75%, 
celelalte 25% sunt astăzi granturi. Costurile sunt 100% 
acoperite din încasările de publicitate. 
 
Diez.md: Proiecte – 50%. Advertoriale – 30%. 
Bannere – 20%. Deocamdată acoperim toate 
cheltuielile. 
 
Newsmaker.md: Nu avem indicatori în acest sens. 
Reclama în toate formele sale acoperă aproximativ 5 - 
10% din cheltuielile noastre. 
 
ProTV.md: Venituri din online sunt de peste 20% din 
total. Veniturile din publicitate nu acoperă 100% din 
cheltuielile redacției. 
 
Realitatea.md: Volumul vânzărilor online reprezintă 
peste 38% din totalul vânzărilor realizate de grupul 
Realitatea de la lansare și până în prezent. Vânzările 
realizate permit acoperirea lunară în proporție de 
100% a instrumentelor de monetizare precum 
Adsense și Gemius/Bati monitoring. 
 

                                                
11 Ibidem.  
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Unimedia.md: Veniturile din online sunt de 100%. Nu 
avem alte venituri. În general, noi acoperim practic 
integral cheltuielile curente. Mai exact, 96%. Avem 
datorii și încercăm să le reeșalonăm până la noi 
alegeri. Pentru investiții nu avem resurse, 
deocamdată. 

 
Potrivit managerilor media intervievați, online-ul poate și trebuie să fie o sursă stabilă 

și viabilă de venit pentru instituțiile media independente din Republica Moldova. Totuși, 

există câteva condiții pentru ca aceasta să funcționeze, și anume:  

a) Să existe o piață de publicitate transparentă și cu reguli clare de joc; 

b) Instituțiile media să realizeze conținut de calitate; 

c) Să fie implementate/utilizate eficient și inteligent instrumentele de monetizare; 

d) Să existe platforme online user friendly (în sensul navigării); 

e) Să fie organizate instruiri privind noile modele de business (online). 
 
Experții media intervievați pentru acest studiu au menționat că, în cazul unei monetizări 
eficiente, un factor important este ca fiecare instituție media să își cunoască audiența 
proprie. Un alt fapt important de care trebuie să se țină cont este că cca 50-60% din 
banii obținuți din publicitatea online în Republica Moldova ies din țară și merg în 
conturile companiilor mari (Google, Facebook, Mail.ru, Yandex etc.).12 
 

                                                
12 Interviu cu Dumitru Ciorici, expert media și co-fondator Agora.md/Ea.md, 25 iunie 2017. 
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Experta Rita Rudusa, directoarea executivă a Centrului Baltic de Excelență Media 
(Baltic Centre for Media Excelence) susține că „este posibil să faci bani online, doar că 
pentru aceasta este nevoie ca managerii media să aibă o strategie clară în acest sens 
și o cunoaștere foarte bună a principiilor de funcționare a pieței și a situației locale. 
Totodată, este important să se țină cont de datele referitoare la audiență, precum și de 
implemenatarea celor mai inovative practici de monetizare”.13 Potrivit ei, piața mică 
locală – menționată de către experții și managerii autohtoni – nu este și nici nu trebuie 
să fie cel mai mare impediment pentru o monetizare online de succes, iar cazul 
portalului Altinget din Danemarca vine să confirme această ipoteză.14 
 

III. Plata pe conținut... vindem afișări în dauna (calității) conținutului. 
 
Unul din modelele de monetizare care devine din ce în ce mai popular – cel puțin la 
nivel global – este taxa pentru conținut (eng. paid content). Mod de funcționare: 
acesta – conținutul – este accesibil consumatorului media doar parțial sau este închis 
total până la momentul când pentru el este achitată o anumită sumă de bani. Acest tip 
de monetizare de obicei se face prin subscripții sau abonamente, iar cel mai utilizat 
instrument de plată la nivel global este Paywall-ul. Datele arată că la sfârșitul anului 
2016, la nivel global, 39% din cei care efectuau achiziții pe internet plăteau pentru știri 
și/sau conținut media/informativ. 
 
Nu vom intra în detalii despre modelele taxei pentru conținut (hard, soft sau combinat) 
aplicate de instituțiile media la nivel global. Vom aduce doar câteva cifre în acest sens, 
ca să ne dăm seama că plata pentru conținut, în următorii cinci ani, va fi unul din cele 
mai utilizate instrumente de monetizare online (cu respectarea anumitor condiții, 
bineînțeles). 
 
În anul 2016:  

• În Europa existau peste 200 de instituții media care percepeau taxe pentru 
conținutul produs.  

• În SUA, aproximativ 1000 de instituții media au impus taxe pe conținut într-o 
formă sau alta.  

 
În țările CSI, taxa pe conținut este privită foarte sceptic, în primul rând deoarece 
consumatorii media nu percep conținutul/informația ca pe ceva pentru care trebuie să 
plătească. Totuși, există instituții media care au aplicat cu succes taxa pe conținut. 
Printre acestea, pot fi aminitite Raintv.ru, Slon.ru, Meduza.io, Snob.ru, Vedomosti.ru, 
KyivPost.ua etc. 

! La începutul anului 2017, Vedomosti.ru avea peste 2.5 
milioane de vizitatori unici (audiența!) și peste 20 mii de 

                                                
13 Interviu prin Skype cu Rita Rudusa, expertă media, directoare executivă Baltic Centre for Media Excellence, Riga, Letonia, 

28 iunie 2017.  
14  Mai multe detalii despre Altinget vezi la https://goo.gl/UetPF4.  

https://goo.gl/UetPF4
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abonați cu plată, care generau un venit de peste 500 mii 
USD. 

 
Toți managerii instituțiilor media din Republica Moldova intervievați în cadrul acestui 
studiu au menționat că taxa pentru conținut este (cel puțin în acest moment) greu de 
implementat, mai ales având în vedere puterea scăzută de cumpărare a cetățenilor 
Republicii Moldova15, principala cauză în acest sens fiind indisponibilitatea 
consumatorului media de a plăti pentru conținutul media16 și a percepției sale căștirile 
și informația sunt ceva gratuit. Mai mulți din cei intervievați însă au menționat că cititorul 
va accepta să plătească doar în cazul unei informații foarte importante pentru el și 
exclusive, care nu poate fi accesată pe gratis în alte surse.17 Republica Moldova însă 
nu dispune de autori exclusivi pentru opiniile și expertizele cărora consumatorii ar fi 
gata să plătească, fie și o taxă minimă.18 
 

Cristian Jardan: „Eu nu cred în această formă de monetizare... 

S-ar putea implementa doar în cazul unui content de super 

valoare. Doar că, generarea acestuia, la fel ar costa. Astfel încât, 

pentru o piață ca Moldova nu cred că este timpul pentru asta. 

Modelul nostru de business se bazează pe afișări. Noi vindem 

afișările și, din păcate, din această cauză tolerăm abaterile de la 

normele deontologice pentru generare de trafic”. 

 
Astfel, experții intervievați nu cred că taxa pentru conținut ar putea fi o opțiune pentru 
finanțarea mass-media în Republica Moldova deoarece: a)cetățenii Republicii Moldova 
încă nu au o cultură a plăților online19; sau b)„în țări ca Republica Moldova sau în 
general cele din Europa de Est, oamenii s-au învățat ca știrile și conținutul să fie 
luat pe gratis și nu au înțelegerea că trebuie să plătească pentru el”.20 
 
Totuși, atât managerii media, cât și experții sunt de părerea că introducerea taxei pe 
conținut ar  trebui să fie anticipată de câteva condiții, și anume: 

• Efectuarea unor studii de piață (sau interne pentru fiecare instituție media) 
privind audiența (element foarte important în introducerea taxei pe conținut); 

• Elaborarea unor studii și/sau cercetări în care să fie testată intenția 
consumatorilor media referitoare la taxa pe conținut; 

                                                
15 Interviu prin email cu Tudor Darie, co-fondator Agora/Ea, 28 iunie 2017. 
16 Interviu cu Vladimir Soloviov, director Newsmaker.md, 30 iunie 2017.  
17 Interviu prin email cu Ghenadie Braghiș, directorul departamentului vânzări Pro TV, 28 iunie 2017.  
18 Interviu prin email cu Dumitru Țîra, director Realitatea.md, 28 iunie 2017.  
19 Interviu cu Dumitru Ciorici, expert media și co-fondator Agora.md/Ea.md, 25 iunie 2017. 
20 Interviu prin skype cu Marius Dragomir, expert media, directorului Centrul Media, Data și Societate, Universitatea Central 

Europeană, 28 iunie 2017.  
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• Asigurarea calității conținutului livrat și transparenței financiare21; 
• Stabilirea destinației unde ajunge materialul după ce este cumpărat de un 

consumator media22;  
• Furnizarea de către redacție a unui conținut exclusiv și permanent (zilnic, 

săptămânal etc); 
• Promovarea platformei de conținut; 
• Existența unor modalități simple de achitare; 
• Platforme online user friendly și interactive. 

 
Elementul esențial, cu care trebuie să înceapă instituțiile media online este să-și 
cunoască publicul și să se concentreze asupra creării unei comunități de consumatori 
media (cititori). Acest fapt este important deoarece este o cale care identifică cererea 
și se face oferta pentru consumatorii media.  
 
Concluzie: Vrei să vinzi conținut, trebuie să-ți cunoști cititorul, să ai produs calitativ și 

exclusiv și să-l ambalezi atractiv! 
 
Doar o singură instituție media din cele nouă intervievate a organizat sondaje interne 
sau studii de piață pentru a testa disponibilitatea consumatorilor media față de 
implementarea unei taxe pe conținut. Potrivit managerul acesteia, „rezultatele au arătat 
că cititorii preferă conținut calitativ, dar nu sunt neapărat gata să plătească pentru el. 
În schimb, aceștia sunt gata să doneze, dacă trebuie”.23 
 
Una din întrebările-cheie la care au trebuit să răspundă managerii media a fost: Pentru 
ce fel de informație sau conținut ar fi gata să plătească audiența? Cel mai frecvent 
aceștia au răspuns: pentru informația sau conținutul exclusiv, care nu ar fi 
accesibil pe gratis în alte surse. Șase din nouă manageri media au menționat acest 
răspuns. Alții cred că audiența ar fi dispusă să plătească pentru articole de analiză 
semnate de persoane notorii, pentru acces la arhiva redacției, articole de analiză 
financiară și business, analize/studii în domeniile exacte sau pentru proiecte inovative 
interesante (de exemplu: reportaje sociale marca Diez.md – „Descoperiri urbane”, 
„Unde-s Tinerii” ). 
 

IV. Provocările monetizării online și soluții pentru acestea 

 
Provocări...  
 
Atât managerii, cât și experții media au menționat printre provocările care ar împiedica 
instituțiile media să facă bani prin intermediul internetului, în primul rând, piața mică 
din Republica Moldova. Trei din cei nouă manageri media intervievați au evidențiat 

                                                
21 Ibidem.   
22 Interviu cu Alexandru Lebedev, director Diez.md, 21 iunie 2017. 
23 Ibidem.  
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anume această provocare. La fel, trei din nouă au subliniat faptul că peste 50%24 din 
banii obținuți pe publicitatea online merg în conturile companiilor mari (Google, 
Facebook).25  
 
Doi din nouă au constatat că managerii instituțiilor media au cunoștințe slabe în 
domeniul monetizării online. 
 
La fel, doi din nouă  au făcut referire la la calitatea slabă a conținutului, care are 
repercusiuni directe asupra audienței, sau mai curând asupra lipsei acesteia.  
 
Tot doi din nouă au menționat lipsa transparenței pe piața de publicitate autohtonă, 
precum și  dumpingul, când anumite agenții de publicitate și/sau platforme online 
prestează servicii publicitare la prețuri foarte mici, doar pentru a reuși să atragă 
clienți.26  
 
Alte provocări pentru managerii media ar mai fi: lipsa instrumentelor de țintire a 
publicității online (targeting); bugetele mici ale marilor furnizori de publicitate 
direcționate pentru online; capacitatea relativ mică de cumpărare a clienților via 
internet.  
 
... și soluții 
 
În primul rând, managerii media trebuie să-și schimbe modul în care percep și planifică 
operațiunile media. Ei ar trebui să încerce să construiască un model flexibil, să 
gândească multidimensional și să nu absolutizeze un anume model de monetizare.  
 
În al doilea rând, este nevoie de instruire în domeniul monetizării online. Aici ar trebui 
să acționăm după principiul: Caută, participă, învață, experimentează! 
 
În al treilea rând, agenda noastră ar trebui să includă testarea și implementarea a cât 
mai multe elemente/instrumente noi de monetizare: crowdfunding, native ad, etc.  
 
În al patrulea rând – cunoaște-ți audiența (sondaje, studii de piață) și încearcă o țintire 
atât a publicității, cât și a conținutului. 
 
Și, nu în ultimul rând, revenind la taxa pe conținut: oferă conținut de calitate, care ar 
beneficia de o largă audiență; fă-o să te aprecieze și să fie dependentă de tine, iar apoi 
restricționează treptat accesul la conținutul exclusiv în spatele unui perete de 
monetizare.  

                                                
24 Tudor Darie, „Cum poate presa online să câștige bani?”, în revista Mass Media în Moldova, iunie 2017, p. 16, accesibil 

online la https://goo.gl/cauP6z.  
25 Jim Rutenberg, „News Outlets to Seek Bargaining Rights Against Google and Facebook”, în ziarul The New York Times, 9 

iulie, 2017, accesibil online în engleză la https://goo.gl/sL5Y2Q.   
26 Interviu cu Vladimir Soloviov, director Newsmaker.md, 30 iunie 2017. 

https://goo.gl/cauP6z
https://goo.gl/sL5Y2Q


 

Victor Gotișan  
  PAGE 12 

 

O monetizare de succes ar fi combinația între banii din publicitate și banii 
consumatorilor (din abonamente sau donații individuale). Or, piața din Republica 
Moldova nu e într-atât de mare încât să absolutizezi un model și să nu încerci să 
diversifici modelele de business existente.  
 
Concluzii 

 
Internetul este, așa cum susțin mulți experți, viitorul atât al mass-media, cât și al 
publicității. Online-ul este și trebuie să fie un instrument pentru a face bani și pentru a 
asigura viabilitatea financiară a instituțiilor mass-media – important este ca acesta să 
fie utilizat eficient.  
 
Dacă în 2009, în Republica Moldova, online-ului îi reveneau 2% din piața de publicitate 
și se afla pe ultimul loc în ceea ce privește veniturile din publicitate, atunci în 2016 
acesta a atins cota de 15%, surclasând astfel presa scrisă și radioul, fiind la mică 
distanță de publicitatea outdoor (care se află pe locul doi).27 Chiar dacă TV-ul rămâne 
pe primul loc, începând cu 2011 se atestă o scădere a venitului volumului de publicitate 
pentru acest gen de media.  
 
Principala problemă a mass-media online, identificată în acest studiu este că până în 
prezent instituțiile media online s-au concentrat doar pe un model de monetizare – 
bannerul – unul care este învechit și ineficient.  
 
Recomandări 
 
Pentru a face bani din internet, mass-media trebuie să ia în calcul câteva aspecte, și 
anume:  
 

1. Cunoaște... audiența. 
2. Experimentează... modelele de monetizare. Nu te concentra doar pe unul.  
3. Diversifică... Dacă în trecut internetul vindea spațiu (bannere), viitorul este acum 

al cuvintelor și multimedia (native ad, crowdfunding, etc). 
4. Targhetează... atât conținutul, cât, mai ales, publicitatea.  

                                                
27 Ion Bunduchi, Eugen Ribca, „Evaluarea cadrului juridic de reglementare a domeniului publicităţii şi recomandări pentru 

optimizarea acestuia”, Chisinau, accesibil online la https://goo.gl/7R1wUa. 

https://goo.gl/7R1wUa

