
Ziarul de Gardă a fost lansat la 29 iulie 2004, ca o ediţie de presă dedicată 
jurnalismului de investigaţie, militând pentru transparenţă şi pentru 
respectarea drepturilor omului. 

De 10 ani, ziarul este remarcat pentru credibilitate, standarde jurnalistice 
înalte şi pentru cei mai buni reporteri premiaţi în cadrul concursurilor profe-
sionale naţionale şi internaţionale.

Ziarul de Gardă este tipărit în prezent în 24 de pagini format A3, dintre care 
4 pagini sunt color.

Apare în fiecare zi de joi, tirajul săptămânal fiind de 6000 de exemplare.

Ziarul de Gardă editează varianta tipărită, dar şi pagina web www.zdg.md, 
în paralel fiind realizate programe săptămânale de investigaţii în format TV 
şi radio care sunt emise la posturile naţionale Moldova1 şi Radio Moldova.

Contacte: 
ziardegarda@gmail.com, promo@zdg.md
Tel./fax: 022-232633, mob: 068322226
www.zdg.md, www.reporterdegarda.md

Tatiana COCIAŞ 
manager publicitate
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Ofertă de publicitate

10 ani pe piaţa media
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Ofertă de publicitate: Rate Card ediţia tipărită

Unitate de 
măsură

Pagini 
alb-negru 
euro

Pagini in-
terior  color 
euro

Pag 24 color 
euro

Pagina 1 color 
euro

cm2 O,5 1 2 3

¼ pag 125 248 497 745

½ pag 250 497 995 1490

1 pag 500 995 1990 -

Materiale inserate cu 
greutatea de până la 3,5 gr

50 euro la fiecare 1000 de 
exemplare distribuite

Materiale inserate cu 
greutatea de până la 7 gr

80 euro la fiecare 1000 de 
exemplare distribuite

Materiale inserate cu 
greutatea de până la 20 gr

100 euro la fiecare 1000 de 
exemplare distribuite

Reduceri: 
10%  pentru orice material publicitar plasat repetat
25%  pentru materiale publicitare plasate în 4 numere con-
secutiv
50%  pentru materiale publicitare plasate consecutiv în toate 
edițiile pe parcursul a 3 luni

Citații: 
Persoane fizice   50 lei
Persoane juridice   100 lei

Anunțurile la mica publicitate sunt plasate gratis o singură dată 
pe lună (text care nu depășește 500 de caractere). Anunțurile de 
mică publicitate nu pot avea conținut politic. Pentru anunţuri 
plasate repetat – 0,5 euro cm2

Plata se face în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale, la 
data facturării

1 cm2 pe paginile

Inserturi (materiale inserate și distribuite cu ZdG):
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Pentru machetele publicitare realizate de redacție - plus 10% din cost
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Ofertă de publicitate: Rate Card pagina web

Bannerul mare din partea de sus a paginii web
960X120 px  – 100 euro pe săptămână 

Bannere 
468 X 6 px – 35 euro pe săptămână
220 px X orice înălțime  – 35 euro pe săptămână

Reduceri:
10% pentru fiecare săptămână consecutivă
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Creează-ți imaginea cu ZdG

Departamentul Publicitate al ZdG oferă următoarele servicii:

Filmarea evenimentelor companiei – imagini brute

Editarea filmărilor realizate la evenimentele/solicitările companiei

Fotografii /fotoreportaje/portrete profesioniste pentru necesitățile 
companiei

Realizarea comunicatelor de presă despre evenimentele/activitățile 
companiei
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Servicii foto- video. Kit-uri de imagine. Comunicate de presă.

Departamentul Publicitate dispune de cele mai performante 
echipamente foto/video/audio

Rate utilizare:

Foto  – 100 euro pe zi
Video – 150-200 euro pe zi (2 camere concomitent +30%)
Editare video  – 0,5-3 euro per minut de video editat (în 
dependenţă de complexitate)
Scriere/editare press-release  – 50 euro/pagină
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Ziarul de Gardă este apreciat pentru perseverență, consecvență, 
curaj și devotament interesului public.

Ziarul de Gardă apreciază partenerii care împărtășesc aceleași valori.

Plasând publicitatea Dvs în Ziarul de Gardă – susțineți un grup de reporteri  
din Republica Moldova care luptă pentru  o societate mai bună.

Vă MUlțUMIM PentRU Că ne-ațI aleS în CalItate De PaRteneRI!
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