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RAPORT 

 

Cu privire la monitorizarea principalelor buletine 

informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, 

„TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, 

„Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR 

Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul 

electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-

XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei 

electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele 

localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile 

audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 

16/101 din 21.07.2017), pe perioada 20-29 aprilie 2018 
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Metodologia de monitorizare a radiodifuzorilor 

 

În scopul monitorizării conținutului mediatic, în particular a emisiunilor de știri, CCA 

utilizează metodologia de monitorizare a mass-media, adoptată oficial la ședința CCA din 29 

octombrie 2010 și discutată la seminarul desfășurat la 21-22 octombrie la Chișinău. Aceasta 

reprezintă preponderent o abordare cantitativă de monitorizare cu elemente calitative. Prin 

intermediul indicatorilor identificați, metodologia permite stabilirea dacă radiodifuzorii au 

respectat sau nu obligațiile legale, spre exemplu, în ce măsură radiodifuzorii respectă pluralismul 

politic. În scopul analizei cantitative a reflectării în mass-media a actorilor sau entităților relevante, 

unitatea de analiză este identificată ca parte a mesajului dedicat actorului politic sau subiectului 

selectat. De fapt, este volumul de timp în care se face referință la actorii politici sau aceștia apar 

direct în emisie. Este important să se înțeleagă modul în care este utilizat timpul/spațiul. 

Timp/spațiu legal nu înseamnă, în mod automat, reflectare egală. Tonalitatea reflectării și modul 

în care actorul politic sau entitatea respectivă este prezentat(ă) reprezintă informații importante ce 

completează datele referitoare la acordarea timpului. De asemenea, este important să fie analizată 

tonalitatea reflectării în perspectiva cazurilor particulare care prezintă actorii în lumină pozitivă 

sau negativă, așa cum doar faptul că o cotă parte de reflectare a actorilor a fost pozitivă sau negativă 

nu trebuie, în mod automat, să ducă la concluzia că instituția media respectivă este părtinitoare în 

favoarea sau în defavoarea unui actor. Natura relatărilor și modul în care informația a fost 

prezentată trebuie să fie supuse unor analize suplimentare. Secvența de timp legată de actorul 

politic relevant este codificată în conformitate cu următoarele variabile: discursul direct-indirect 

și tonalitatea reflectării (pozitiv, neutru, negativ). Unitățile de analiză sunt înregistrate și 

codificate separat cu variabilele selectate. Timpul/spațiul acordat actorilor relevanți este măsurat 

în secunde. Activitățile de monitorizare a radiodifuzorilor sunt efectuate de o echipă de monitori, 

care au participat la activități de instruire în domeniul monitorizării mass-media privind 

procedurile și tehnicile de monitorizare. Suplimentar la abordarea cantitativă de monitorizare 

menționată mai sus, care produce statistici referitoare la volumul de timp acordat actorilor politici 

și modul în care timpul este acordat, monitorii analizează anumite segmente ale emisiunilor; în 

cadrul emisiunilor de știri acestea sunt subiectele de știri. Subiectele de știri sunt analizare cu 

referire la cerințele legale, inclusiv respectarea articolului 7 din Codul Audiovizualului. 

 

Selectarea radiodifuzorilor și a programelor monitorizate 

 

Prezentul raport reflectă rezultatele monitorizării principalelor buletine de știri ale 

posturilor de televiziune: „Moldova-1” („Mesager” – ora de difuzare 19:00); „TV 8” („Știri cu 

Angela Gonța” – ora de difuzare 19:00); „Accent TV” („Accent info” – ora de difuzare 20:00); 

„ITV” („Știri” – ora de difuzare 21:30); „NTV Moldova” („Ştiri” – ora de difuzare 19:00); „TVC 

21” („Știri 21” – ora de difuzare 19:30); „Exclusiv TV” („Știri” – ora de difuzare 20:00); „Jurnal 

TV” („Jurnalul orei 19:00” – ora de difuzare 19:00); „Ren Moldova” („Новости 24 Молдова” – 

ora de difuzare 19:00) și „RTR Moldova” („ВЕСТИ MOLDOVA” – ora de difuzare 20:00).  

 

 

 

 

Perioada monitorizată 

 

Raportul cuprinde perioada 20–29 aprilie 2018.  
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 *Notă: Lista abrevierilor: 

 

PȘ – Partidul Politic „ȘOR” 

PL – Partidul Liberal 

PPDA – Partidul Politic „Democrația Acasă” 

PPPDA – Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr 

PCNM – Partidul Politic „Casa Noastră-Moldova” 

PSRM – Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din republica Moldova” 

PVE – Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist” 

PUN – Partidul Unității Naționale 

PRSM – Partidul Ruso-Slavean din Moldova 

PPRM – Partidul Popular din republica Moldova 

PNL – Partidul Național Liberal 

ID – Candidat Independent 
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În perioada de raport 20-29 aprilie 2018, posturile de televiziune supuse monitorizării au 

difuzat în total 291 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectați candidații electorali. Astfel, cele 

mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent 

TV” (72 de subiecte), urmat de „NTV Moldova” (43 de subiecte), „RTR Moldova” (34 de 

subiecte), „Moldova-1” (31 de subiecte), „ITV” (29 de subiecte), „Jurnal TV” (25 de subiecte), 

„Exclusiv TV” (23 de subiecte), „TV 8” (18 subiecte), „TVC 21” (16 subiecte) și „Ren Moldova” 

(0 subiecte).  

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat, cel mai mediatizat candidat electoral la funcția de 

Primar General al mun. Chișinău a fost Ion Ceban, cu 30,5% (01 oră 35 min. 38 sec.), fiind 

urmat de Silvia Radu și Valeriu Munteanu – cu 18,3% (57 min. 17 sec.) și, respectiv, 15,3% 

(47 min. 57 sec.). Andrei Năstase, a fost mediatizat în volum de 10,3% (32 min. 23 sec.), Vasile 

Costiuc – de 6,2% (19 min. 34 sec.). Constantin Codreanu a fost reflectat în volum procentual 

de 6,2 la sută (16 min. 26 sec), Reghina Apostolova a avut o prezență de 3,6 la sută (11 min. 

21 sec.), iar Victor Strătilă a obținut 3,3 la sută (10 min. 19 sec.). Cu același volum procentual 

de 2,4 la sută (07 min. 37 sec.) au fost mediatizați Maxim Braila și Alexandr Roșco. 

Alexandra Can, a fost prezentată în proporție de 1,9% (05 min. 49 sec), iar Alexandru Mîțu 

– de 0,4% (01 min. 17 sec.).  
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Conotația reflectării:  

 

 
 

 În perioada de referință, candidații electorali Ion Ceban, Silvia Radu, Andrei Năstase și 

Constantin Codreanu au fost reflectați în context, neutru, pozitiv și negativ, ceilalți candidați 

electorali au fost mediatizați în context atât neutru, cât și pozitiv. Așadar, candidatul PSRM, Ion 

Ceban, din volumul total de timp de 01 oră 35 min. 38 sec., a avut o conotație pozitivă pe parcursul 

a 58 min. 52 sec., neutră – 36 min. 25 sec., iar negativă – 21 sec., fiind urmat de Silvia Radu, cu 

57 min. 17 sec., dintre care cu conotație pozitivă – 6 min. 49 sec., neutră – 26 min. 54 sec., iar 

negativă – 23 min. 34 sec. Timpul total oferit lui Valeriu Munteanu a constituit 47 min. 57 sec., 

dintre care 17 min. 06 sec. a fost reflectat pozitiv, iar 30 min. 51 sec. – neutru. Candidatul PPPDA, 

Andrei Năstase, din volumul total de timp de 32 min. 23 sec., a obținut o conotație pozitivă – 11 

min. 14 sec., neutră – 17 min. 10 sec., iar negativă – 03 min. 59 sec. Vasile Costiuc, din volumul 

total de timp de 19 min. 34 sec., a fost reflectat în context pozitiv – 04 min. 38 sec., în context 

neutru – 14 min. 56 sec. Din totalul de 16 min. 26 sec., Constantin Codreanu a fost mediatizat 04 

min. 47 sec. în context pozitiv, 11 min. 03 sec. – în context neutru, iar 36 sec. – în context negativ. 

Reghina Apostolova a acumulat 11 min. 21 sec., dintre care 06 min. 33 sec. în context pozitiv, iar 

04 min. 48 sec. – în context neutru. Victor Strătilă, din timpul total de 10 min. 19 sec., a fost 

mediatizat atât în context pozitiv (05 min. 42 sec.), cât și în context neutru (04 min. 37 sec.). Cu 

același volum total de timp de 03 min. 37 sec. s-au evidențiat Maxim Braila și Alexandr Roșco, 

care au avut o conotație pozitivă de 04 min. 26 sec. și, respectiv, 03 min. 43 sec., și conotație 

neutră – 03 min. 11 sec. și, respectiv, 03 min. 54 sec. Candidata PNL, Alexandra Can, a fost 

prezentată în context pozitiv 02 min. 21 sec., iar în context neutru – 03 min. 28 sec., urmată de 

Alexandru Mîțu, cu un volum total de timp de 01 min. 17 sec., dintre care în context pozitiv – 20 

sec., iar în context neutru – 57 sec.  
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 01 oră 35 min. 38 sec.  47 min. 02 sec. 48 min. 36 sec. 
S. Radu, ID 57 min. 17 sec. 13 min. 05 sec. 44 min. 12 sec. 
V. Munteanu, PL 47 min. 57 sec. 18 min. 47 sec. 29 min. 10 sec. 
A. Năstase, PPPDA 32 min. 23 sec. 12 min. 45 sec. 19 min. 38 sec. 
V. Costiuc, PPDA 19 min. 34 sec. 11 min. 37 sec. 07 min. 57 sec. 
C. Codreanu, PUN 16 min. 26 sec. 05 min. 40 sec. 10 min. 46 sec. 
R. Apostolova, PȘ 11 min. 21 sec. 04 min. 51 sec. 06 min. 30 sec. 
V. Strătilă, PVE 10 min. 19 sec. 05 min. 02 sec. 05 min. 17 sec. 
M. Braila, PPRM 07 min. 37 sec. 03 min. 09 sec. 04 min. 28 sec. 
A. Roșco, PCNM 07 min. 37 sec. 03 min. 15 sec. 04 min. 22 sec. 
A. Can, PNL 05 min. 49 sec. 02 min. 49 sec. 03 min. 00 sec. 
A. Mîțu, PRSM 01 min. 17 sec. 36 sec. 41 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM a obținut cea mai mare 

cotă procentuală – de 47,6 la sută (03 ore 33 min. 45 sec.), urmat de PL – cu 13,9 la sută (01 

oră 02 min. 41 sec.). ID a fost prezentat în volum de 12,7% (57 min. 17 sec.), PPPDA – de 

7,7% (34 min. 37 sec.), iar PPDA – de 4,4% (19 min. 34 sec.). Partidul Unității Naționale a 

fost mediatizat în volum de 3,7% (16 min. 44 sec.), PȘ – de 2,7% (12 min. 06 sec.), iar PVE a 

fost reflectat în volum de 2,3% (10 min. 19 sec.). Cu același volum procentual de 1,7 la sută 

(07 min. 37 sec.) fiecare s-au evidențiat PPRM și PCNM. PNL a obținu o prezență de 1,3% 

(05 min. 49 sec.), iar PRSM – de 0,3% (01 min. 17 sec.).  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

 Partidele politice PPDA, PȘ, PVE, PPRM, PCNM, PNL și PRSM au fost reflectate atât în 

context pozitiv, cât și neutru, iar PSRM, PL, ID, PPPDA și PUN au beneficiat de o mediatizare 

pozitivă, neutră și negativă. Astfel, din volumul total de timp de 03 ore 33 min. 45 sec., PSRM a 

fost prezentat în context pozitiv 01 oră 20 min. 13 sec., în context neutru – 02 ore 12 min. 54 sec., 

iar în context negativ – 38 sec., fiind urmat de PL, cu un volum total de timp de 01 oră 02 min. 41 

sec., dintre care 17 min. 57 sec. în context pozitiv, 42 min. 49 sec. – în context neutru, iar 01 min. 

55 sec. – în context negativ. Timpul total ID a constituit 57 min. 17 sec., dintre care 06 min. 49 

min. în context pozitiv, 26 min. 54 sec. – în context neutru, iar 23 min. 34 sec. – în context negativ. 

PPPDA a avut o prezență totală de 34 min. 37 sec., dintre care în context pozitiv – 12 min. 22 sec., 

neutru – 18 min. 16 sec., iar în context negativ – 03 min. 59 sec. Timpul total pentru PPDA a 

constituit 19 min. 34 sec., dintre care 04 min. 38 sec. – în context pozitiv, iar 14 min. 56 sec. – în 

context neutru. PUN a beneficiat de o prezență totală de 16 min. 44 sec., dintre care în context 

pozitiv – 05 min. 05 sec., în context neutru – 11 min. 03 sec., iar în context negativ – 36 sec. PȘ 

din volumul total de timp de 12 min. 06 sec. a fost mediatizat în context pozitiv 06 min. 45 sec., 

iar în context neutru – 05 min. 21 sec. PVE a fost prezentat atât în context pozitiv (05 min. 42 

sec.), cât și în context neutru (04 min. 37 sec), din volumul total de timp de 10 min. 19 sec. PPRM 

și PCNM au obținut același volum de timp de 07 min. 37 sec., dintre care în context pozitiv – 04 

min. 26 sec. și, respectiv, 03 min. 43 sec., iar în context neutru 03 min. 11 sec. și, respectiv, 03 

min. 54 sec. PNL, din volumul total de timp de 05 min. 49 sec., a fost reflectat 02 min. 21 sec. în 

context pozitiv, iar 03 min. 28 sec. – în context neutru. PRSM, din volumul total de timp de 01 

min. 17 sec., a fost mediatizat în context pozitiv 20 sec., iar în context neutru – 57 sec.  
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost de 76%, iar cota femeilor – de 24%. 
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Moldova-1 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului public de televiziune „Moldova-1”, candidatul PSRM, Ion 

Ceban, a obținut cea mai mare pondere – de 21,3% (05 min. 58 sec.), fiind urmat de Valeriu 

Munteanu și Andrei Năstase – cu 19,1% (05 min. 21 sec.) și, respectiv, 11,6% (03 min. 14 

sec.). Vasile Costiuc a fost mediatizat în volum de 8,5% (02 min. 23 sec.), iar Victor Strătilă 

a fost reflectat în volum de 8,3% (02 min. 19 sec.). Candidatul independent Silvia Radu a 

beneficiat de o mediatizate în volum de 7,1% (01 min. 59 sec.), iar Alexandr Roșco – de 5,6% 

(01 min. 34 sec.). Cu același volum procentual de 3,9 la sută (01 min. 06 sec.) s-au evidențiat 

Constantin Codreanu și Alexandru Mîțu. Alexandra Can din partea PNL a obținut un volum 

procentual de 3,6 la sută (01 min. 06 sec.), urmată de Maxim Braila și Reghina Apostolova – 

cu 3,5% (01 min. 01 sec.) fiecare.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, s-a evidențiat 

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul PSRM, Ion Ceban, a prezentat 

viziunea privind transformarea capitalei într-un oraș cu o infrastructură dezvoltată: „Vom depune 

efort pentru a deschide o nouă subzonă a FEZ „Expo Business-Chișinău”, care și-a dovedit deja 

eficacitatea. Vom ajuta la crearea de noi parcuri industriale". O altă direcție prioritară ține de 

elaborarea și implementarea unui mecanism de subvenționare a ratei dobânzii la împrumuturi 

pentru finanțarea proiectelor. Ion Ceban menționează: „Parte integrantă a viziunii noastre este și 

preconizata creare a unei Agenții de dezvoltare a Chișinăului. De competența agenției va ține 

elaborarea detaliată a planului strategic pentru dezvoltarea municipalității, dezvoltarea 

proiectelor de investiții și monitorizarea acestora”. Ion Ceban mai spune că va elabora și „Harta 

de investiții a Chișinăului” până în februarie 2019 (20.04.2018); Înăsprirea controlului la dotarea 

cu echipamente de protecție împotriva incendiilor a tuturor instituțiilor municipale, a centrelor 

comerciale și a altor obiective publice – este una din prioritățile lui Ion Ceban, candidatul PSRM 

pentru funcția de primar al capitalei. Ion Ceban: „Vă garantez că, imediat după ce voi prelua 

funcția de primar va fi înăsprit controlul asupra echipamentelor de protecție împotriva incendiilor 

în toate instituțiile municipale: centrele comerciale, supermaketurile, piețele, stațiile de autobuz, 

gara feroviară". Ion Ceban își mai propune că în baza unor parteneriate publice private să fie 

create mai multe zone de monitorizare video, dar și semnalizarea trecerilor de pieton: „De 

asemenea, ne propunem, în baza unui parteneriat eficient cu poliția, să asigurăm un nivel de 

securitate mult mai înalt în preajma instituțiilor preșcolare și școlare, acolo unde sunt mulți 

copii”. Reporterul relatează că Ceban a declarat că va institui un control strict pentru selectarea 

furnizorilor de alimente în școli, grădinițe și spitale (21.04.2018); Primăria va emite certificate de 

urbanism în formă electronică și va prelungi pe aceeași cale autorizațiile de construcție. Este 

promisiunea candidatului PSRM pentru funcția de primar al capitalei, Ion Ceban: „Intenționăm să 

introducem o secțiune aparte pe site-ul Primăriei. De asemenea, experții noștri consideră 

oportună elaborarea unei aplicații speciale, prin intermediu căreia cetățenii își vor putea 

transmite sesizările direct către Primărie". Va fi elaborată și o aplicație electronică care să indice 
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locurile libere de parcare din Chișinău, iar programările la medic se vor face online (23.04.2018); 

Crearea zonelor culturale și de divertisment, restaurarea monumentelor istorice și promovarea 

brandului „Chișinău". Este viziunea asupra transformării capitalei într-un oraș al culturii, istoriei 

și turismului a candidatului PSRM Ion Ceban: „Voi dispune efectuarea unei ample evaluări a stării 

monumentelor istorice, a monumentelor de arhitectură din capitală. Vom veni cu un nou registru 

al acestor monumente, dar și cu planuri concrete de restaurare. Reabilitarea fiecărui monument 

istoric". O atenție deosebită va fi acordată reconstrucției străzilor și clădirilor istorice din Chișinău, 

dar și crearea zonelor culturale și de divertisment. Ion Ceban menționează: „Crearea unui centru 

municipal pentru meșteșugurile populare, abordând lucrurile în complex, noi ne propunem să 

venim cu un program special privind crearea zonelor de agrement turistice și de divertisment". 

Pentru realizarea acestor obiective, candidatul socialiștilor spune că este nevoie de dublarea 

bugetului alocat de municipalitate în acest sens și atragerea investițiilor (24.04.2018); Candidatul 

socialiștilor Ion Ceban este nemulțumit de clădirile care s-ar construi în exces și abuziv în capitală. 

El își propune, dacă va câștiga alegerile, să păstreze edificiile istorice și aspectul estetic al orașului. 

El și-a susținut conferința lângă Casa de Cultură a Sindicatelor, care este în proces de demolare. 

Potrivit lui, în locul clădirii urmează să fie înălțat un centru comercial: „Este un edificiu important 

care face parte și din istoria noastră, și din cultura Chișinăului. Poziția noastră principială este 

că astfel de obiective trebuie păstrate în proprietatea statului". Ion Ceban mai propune ca în 

schimbul centrelor comerciale să fie construite spații de agrement pentru copii și tineret sau alte 

instituții educaționale (25.04.2018); Până în 2020, orașul Chișinău ar urma să devină un centru al 

științei educației, industriei, administrării și culturii. Este planul de dezvoltare a capitalei pe un 

termen lung, al candidatului Ion Ceban: „Astăzi noi trebuie să conștientizăm necesitatea abordării 

Chișinăului în calitate de oraș și nucleu al sistemului de aglomerare, care tinde spre un milion de 

locuitori. Anume aceste criterii trebuie să fie luate în considerare la determinarea numărului de 

gări, teatre, școli, instituții preșcolare". Un punct aparte din programul lui Ion Ceban este 

organizarea transportului: „Noi venim cu un concept clar de dezvoltare eficientă a rețelei de 

drumuri și străzi pentru asigurarea fluxului de transport din centrul orașului și crearea unui 

centru administrativ și de a afaceri în baza unei șosele de centură". Reporterul relatează că o altă 

prioritate a lui Ion Ceban este programul de salubrizare a orașului cu edificarea unui centru de 

reciclare (27.04.2018).  

 Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PL, 

a beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: Candidatul Partidului Liberal 

pentru funcția de primar al Chișinăului a participat la o discuție cu studenții de la Universitatea de 

Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Munteanu s-a întâlnit și cu 

locuitorii din Budești, și din sectorul Ciocana al capitalei. La întâlnirea cu studenții, Munteanu a 

menționat că „Partidul Liberal este un partid care, cu prețul voturilor și numărului mai mic de 

mandate, își asumă identitatea română și aderarea la NATO”. La finalul întâlnirii, conducerea 

Universității a mulțumit echipei PL pentru aportul adus la modernizarea sălilor de studiu, dar și la 

renovarea mai multor spitale. Munteanu a mers și la Budești, pentru a discuta cu locuitorii despre 

problemele pe care le au. El a promis că dacă ajunge în fruntea Primăriei, va conecta toate 

locuințele din municipiul Chișinău la utilitățile de apeduct și canalizare. Valeriu Munteanu a 

continuat campania de informare în sectorul Ciocana. El a împărtășit locuitorilor proiectele pe care 

și le propune, care să fie resimțite de către toți cetățenii (20.04.2018); Nemulțumit de mecanismul 

de partajarea a banilor publici, candidatul PL pentru șefia capitalei, Valeriu Munteanu, propune 

amendarea Legii finanțelor publice locale. Un proiect în acest sens elaborat împreună cu deputații 

liberali va fi depus în Parlament săptămâna viitoare. Valeriu Munteanu menționează: „Noi 

solicităm ca paradigma de calculare a bugetului mun. Chișinău să fie similar cu cel din Găgăuzia, 

respectiv, impozitul pe venit a persoanelor fizice, impozitul pe venit a persoanelor juridice, TVA 

și accizele în proporții de sută la sută să rămână la Chișinău". Valeriu Munteanu a mai menționat 

că în cazul în care deputații nu vor vota documentul va organiza un Referendum dacă va fi ales 

primar: „Îmi rezerv dreptul în calitatea mea de viitor primar ales al Chișinăului să convocăm un 

Referendum pentru a tranșa această problemă" (21.04.2018); Candidatul Partidului Liberal pentru 
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funcția de Primar General al Capitalei, Valeriu Munteanu, a participat la semimaratonul de la Iași. 

Valeriu Munteanu a scris pe pagina sa de socializare că promovează alergarea și o va promova 

mereu cu sinceritate și dăruire, pentru sănătatea fiecăruia și a tuturor. Valeriu Munteanu susține 

că, în calitate de primar al Chișinăului, va acorda o atenție deosebită evenimentelor sportive, pentru 

popularizarea unui stil de viață sănătos (23.04.2018); Candidatul pentru funcția de primar al 

Capitalei, Valeriu Munteanu, vrea ca Aeroportul Internațional Chișinău să treacă în gestiunea 

Primăriei. La o conferință de presă susținută în preajmă aerogării, el a anunțat că își propune să 

construiască un terminal cargo, să modernizeze pista: „Aeroportul trebuie întors cetățenilor, eu în 

calitate de primar al Chișinăului îmi propun ca Primăria să obțină majoritatea în acționariatul 

Aeroportului Internațional Chișinău, după care să avem posibilitatea ca să anulăm acest contract 

fraudulos care a fost”. Valeriu Munteanu a inclus Aeroportul în master planul său de dezvoltare a 

orașului, promite să construiască un terminal cargo cu o capacitate de trei mii de tone, 

modernizarea a toată lungimea pistei, lărgirea întregii piste la 60 de metri, conform standardelor 

internaționale, și asigurarea capacității de operare de 25 de avioane pe oră. Valeriu Munteanu s-a 

lansat în campania electorală în 18 aprilie cu sloganul „Lupt, nu mă ascund" (24.04.2018); „Vă 

rog să mă alegeți primar pentru că...”. Această fraza a fost continuată de patru candidați pentru 

funcția de edil al capitalei, care au participat la dezbateri publice electorale organizate de Agenția 

de presă IPN și Radio Moldova. Concurenții și-au expus principalele puncte din programul lor 

electoral și fiecare dintre ei i-a îndemnat pe chișinăuieni să voteze. Valeriu Munteanu menționează: 

„Am fost primar și am o experiență în acest sens. În Parlament am scris peste 130 de proiecte de 

legi care au prins viață. Am fost pe un an și zece luni ministrul Mediului și am realizat multe 

chestiuni" (24.04.2018); Un bulevard în locul căii ferate din Chișinău – asta propune candidatul 

Partidului Liberal la funcția de primar al municipiului Chișinău, Valeriu Munteanu: „Scoaterea 

căii ferate din Chișinău și ocolirea acesteia este astăzi cea mai ușoară și cea mai ieftină metodă 

pentru a rezolva problema traficului”. În locul căii ferate, V. Munteanu propune construirea unui 

bulevard: „În locul acestui cimitir de fier vechi, care este astăzi calea ferată din Chișinău, să fie 

rezolvată problema cu un bulevard cu străzi de interconectare. Trenurile marfare, dar și cele de 

pasageri, cum au venit până la Chișinău, așa vor veni și în continuare" (26.04.2018).  

Candidatul independent la funcția de Primar General al Capitalei, Silvia Radu, a obținut o 

prezentare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Înregistrarea sa în cursa electorală. Silvia Radu a 

declarat că își dorește un oraș modern și european. De asemenea, aceasta a enumerat realizările 

sale de la Primărie: „Am reușit realizarea strategiei infrastructurii transportului din Chișinău. Am 

găsit finanțare pentru 70 de mijloace de transport care vor fi procurate în acest an și am început 

procesul de lansare a schimbării lifturilor din Chișinău, precum și procesul de procurare a 

apartamentelor sociale și multe alte lucruri ”. Silvia Radu a mai menționat că: "Unicii bani care 

vor fi folosiți sunt banii familiei, vreau să rămân independentă". Silvia Radu a mai reiterat că la 

Primărie trebuie aleși oameni cu merite, așa încât orașul să fie schimbat în unul modern și european 

(25.04.2018); Alți patru candidați pentru șefia capitalei au încercat să-i convingă pe chișinăuieni 

să le ofere votul, la cea de-a doua dezbatere publică electorală organizată de Agenția de presă IPN 

și Radio Moldova. Candidații au promis o capitală modernă, drumuri de calitate și o administrare 

profesionistă. Silvia Radu a declarat: „Primăria trebuie depolitizată, profesionalizată și 

managementul intern trebuie să fie profesionist. Toate achizițiile publice trebuie făcute 

transparent. Chișinăul trebuie să fie verde și curat” (26.04.2018). 

 Reghina Apostolova, candidatul din partea Partidului „ȘOR” pentru postul de Primar 

General al municipiului Chișinău, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre 

intenția acesteia să repete experimentul de trecere a grădinițelor de copii la alimentarea din 

restaurante, care a fost implementat deja la Orhei. Reghina Apostolova menționează: „Vom anula 

vechiul mecanism de alimentarea a copiilor, unul birocratizat și corupt, care a pus în pericol 

sănătatea micuților. Ne dorim ca experiența din Orhei să ajungă și în capitală. Copiii noștri au 

dreptul să mănânce la fel ca la restaurant”. Reghina Apostolova promite că va construi combinate 

unde va fi preparată mâncarea pentru grădinițe și școli: „Într-un timp foarte scurt vom crea un 

mecanism simplu, transparent, eficient și modern de alimentație în instituțiile preșcolare din 
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capitală". Candidatul Partidului „Șor” a promis că va monitoriza personal situația din acest 

domeniu și va obține o creștere semnificativă a normei financiare pentru alimentația copiilor 

(25.04.2018).  

Alexandr Roșco, candidatul PCNM la funcția de Primar General al Capitalei, a avut o 

prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Participarea sa la dezbateri publice electorale, 

organizate de Agenția de presă IPN și Radio Moldova, în cadrul căreia, alături de alți concurenți, 

a fost rugat să continue fraza „Vă rog să mă alegeți primar pentru că...”. Alexandr Roșco a 

declarat: „Nu vom admite închiderea instituțiilor de învățământ și medicale. Vom pune punct 

uciderii animalelor fără stăpân și vom elabora un program de sterilizare și adăpost pentru 

acestea. Vom stopa tăierea ilicită a copacilor și construcția blocurilor pe aceste terenuri” 

(24.04.2018); Alexandr Roșco, candidat pentru funcția de primar al capitalei din partea Partidului 

Casa Noastră Moldova, își propune realizarea unui model social, în care vor fi create condiții 

pentru o viață demnă, iar drepturile și libertățile oamenilor să prevaleze.: „Printre obiectivele 

noastre se regăsesc dezvoltarea unei societăți în care vor fi stabilite condițiile pentru 

autorealizarea fiecărui membru, care vor avea, mai întâi de toate, drepturi și libertăți. Noi pledăm 

pentru cel mai înalt nivel de responsabilitate socială a instituțiilor de stat, pentru păstrarea 

mediului ambiant, trecerea la utilizarea surselor de energie regenerabile”. De asemenea, 

Alexandr Roșco mai propune un plan social și altul urbanistic de dezvoltare a capitalei: „Nu vom 

admite privatizarea activelor și închiderea instituțiilor de educație și de sănătate în capitală. 

Propunem să obligăm companiile de construcții să transfere 10% din fondul locativ pentru 

locuințele sociale. Propunem ca oamenii să circule gratuit în transportul public” (26.04.2018). 

 Candidatul pentru fotoliul de Primar General al Capitalei din partea Partidului 

„Democrația Acasă” , Vasile Costiuc, a obținut o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre: 

Lansarea în campanie electorală și prezentarea programului electoral și a priorităților. Candidatul 

Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, își propune să reorganizeze Primăria Chișinău: 

„Primăria trebuie restructurată, reorganizată din temelie, lichidat tot și reorganizată ca să fie 

clar și să fie mai eficientă. Dar lucrul acesta trebuie gândit, consultat cu cetățenii, consultat cu 

experții”. Totodată, Vasile Costiuc susține că vrea să fondeze o televiziune municipală: „Acum cu 

un telefon și cu un spațiu mic poți să faci un birou de televiziune și să faci eficient informarea 

cetățenilor, despre proiectele pe care și le propune primarul, despre problemele cetățenilor”. În 

programul său electoral mai figurează: dezvoltarea urbană a Chișinăului, dezvoltarea 

infrastructurii rutiere, crearea parcurilor tehnologice, dar și o fabrică de reciclare a deșeurilor solide 

(22.04.2018); Candidații de dreapta pentru șefia capitalei sunt invitați să elaboreze un program 

unic de administrare a Chișinăului. Vasile Costiuc, candidatul Partidului „Democrația Acasă”, 

lansează discuții publice în acest sens: „Să avem un program unic de administrare a Chișinăului, 

subsemnat de toți candidații proeuropeni. Iar în turul doi, cel care va ieși din noi dintre candidații 

de dreapta, va avea suportul necondiționat al tuturor semnatarilor acestui act. Transmitem 

societății că ne pasă de orașul în care trăim și vrem un oraș administrat eficient, indiferent de 

cine va fi primar dintre cei de dreapta” (23.04.2018); „Vă rog să mă alegeți primar pentru că...” 

această frază a fost continuată de patru candidați pentru funcția de edil al Capitalei, care au 

participat la dezbateri publice electorale organizate de Agenția de presă IPN și Radio Moldova. 

Concurenții și-au expus principalele puncte din programul lor electoral și fiecare dintre ei i-a 

îndemnat pe chișinăuieni să voteze. Vasile Costiuc a declarat: „Reorganizarea și dezvoltarea unei 

noi organigrame pentru această urbă. Dezvoltarea unui plan urbanistic general, să nu se poată 

construi haotic. Construirea unui nou sediu pentru Primărie. Punerea în aplicare a auditului 

intern și a Curții de Conturi" (24.04.2018). 

Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, pentru funcția de Primar General al Capitalei, s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectului despre: „Ziua Centurii de Aur a Chișinăului” – un marș 

automobilistic inedit a fost organizat duminică de Platforma „Demnitate și Adevăr”. Candidatul 

partidului pentru funcția de primar, Andrei Năstase, s-a întâlnit cu oamenii pentru a le vorbi despre 

programul de guvernare a municipiului. Zeci de activiști ai Platformei DA au mers cu automobilele 

proprii în toate orașele, satele și comunele municipiului Chișinău. Echipele formațiunii au 
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cutreierat străzile din Băcioi, Sângera, Revaca, Dobrogea, Durlești, Trușeni, Grătiești, Cricova, 

Bubuieci, Ciorescu, Cruzești, Tohatin, Colonița și altele pentru a discuta deschis cu oamenii despre 

problemele lor și soluțiile pe care le propune candidatul pentru funcția de primar al Chișinăului, 

Andrei Năstase. El a anunțat că va ajunge personal în fiecare suburbie a Chișinăului. Andrei 

Năstase susține că își dorește ca suburbiile să devină localități moderne, cu locuri de joacă pentru 

copii, cu drumuri bune și parcări ecologice bine amenajate, așa cum este peste tot în lumea 

civilizată 23.04.2018); „Vă rog să mă alegeți primar pentru că...” această frază a fost continuată 

de patru candidați pentru funcția de edil al Capitalei, care au participat la dezbateri publice 

electorale organizate de Agenția de presă IPN și Radio Moldova. Concurenții și-au expus 

principalele puncte din programul lor electoral și fiecare dintre ei i-a îndemnat pe chișinăuieni să 

voteze. Andrei Năstase a declarat: „Programul meu se axează pe patru piloni: infrastructură de 

confort urban, vorbim despre curățenie, reciclarea gunoiului, canalizare, lumină. Infrastructura 

de mobilitate, transportul public de calitate, suplimentat” (24.04.2018); Andrei Năstase, 

candidatul comun al Partidului Politic „Demnitate și Adevăr” și Partidului Acțiune și Solidaritate 

pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, s-a întâlnit cu profesorii și studenții de la 

Universitatea de Stat a Moldovei (USM), Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și 

Administrative. Andrei Năstase a prezentat programul său electoral „Chișinău – capitala în care să 

vrei să trăiești”. El le-a promis că dacă va câștiga alegerile, Primăria va deveni un partener de 

încredere pentru studenți, profesori și universități. Andrei Năstase a declarat că prin proiectele pe 

care le va atrage, va crea mii de locuri de muncă pentru tinerii absolvenți ai instituțiilor de 

învățământ din Chișinău și din țară. Candidatul a afirmat că își propune și asigurarea condițiilor 

pentru o colaborare strânsă între companii și universitățile, colegiile și liceele din capitală. Mai 

mult, Năstase a promis că va oferi spații, chiar și gratuite, pentru start up-uri inițiate de tineri 

antreprenori (27.04.2018). 

 Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist la funcția de Primar General al 

Capitalei, a avut o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Prezentarea platformei electorale. 

Victor Strătilă a declarat că obiectivul său este transformarea municipiului Chișinău într-o capitală 

curată, verde și comodă pentru locuit: „Stoparea imediată a construcțiilor în curților blocurilor, 

spațiilor verzi și în alte locuri publice, reabilitarea și extinderea pistelor pentru bicicliști și 

promovarea atracțiilor turistice locale". Victor Strătilă a anunțat că, dacă va fi ales în funcția de 

primar al capitalei, va schimba sistemul sovietic de administrare a municipiului pe unul european: 

„Prin optimizarea structurii Primăriei și a subdiviziunilor subordonate, optimizarea cheltuielilor 

de întreținere a aparatului administrativ a Primăriei". V. Strătilă își mai propune să ofere spații 

locative pentru tinerii specialiști, să atragă fonduri europene și să creeze parcuri industriale 

(25.04.2018); Un oraș curat și un trai luminat – este îndemnul candidatului Partidului Verde 

Ecologist, Victor Strătilă, pentru partidele de la guvernare. Victor Strătilă declară că acțiunile de 

ecologizare organizate în capitală au mai mult un caracter de PR: „Spre părere de rău asta 

seamănă mai mult cu o promovarea electorală a anumitor partide sau candidați. Vrem ca și anul 

acesta să fie organizată această salubrizare cu maximă eficiență”. Totodată, el a precizat că își 

dorește o mai bună organizare a orașului: „Se fac construcții pe terenurile de joacă a copiilor, se 

fac construcții pe terenurile parcurilor și în scuaruri, orașul se sufocă. O altă problemă de care 

trebuie să se preocupe aceste partide este o centură a orașului, pentru că zilnic în oraș tranzitează 

o anumită cantitate de automobile care poluează mediul” (26.04.2018); Alți patru candidați pentru 

șefia capitalei au încercat să-i convingă pe chișinăuieni să le ofere votul la cea de-a doua dezbatere 

publică electorală organizată de Agenția de presă IPN și Radio Moldova. Candidații au promis o 

capitală modernă, drumuri de calitate și o administrare profesionistă. Victor Strătilă menționează: 

„Propun schimbarea sistemului sovietic de administrare a municipiului Chișinău pe un sistem 

modern european, asigurarea funcționalității Primăriei și a Consiliului Municipal Chișinău, 

excluderea dictaturii egoiste a partidelor în administrarea municipiului Chișinău” (26.04.2018). 

Candidatul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM) la funcția de Primar 

General al Capitalei, Maxim Braila, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectului despre cele zece 

obiective pe care și le propune și care vor duce la îmbunătățirea vieții locuitorilor capitalei și la 
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dezvoltarea Chișinăului: „Electronizarea procesului de administrare a Chișinăului prin 

implementarea programului e-primărie, ceea ce este egal cu eliminarea corupției și birocrației 

din Chișinău". Potrivit lui Braila, camioanele nu vor avea acces pe străzile orașului. Gările auto 

vor fi scoase la periferie, iar pe locul lor vor fi construite parcări multietajate. Maxim a mai 

menționat: „Parcările din oraș vor fi gestionate de către primărie, ceea ce va aduce mijloace 

financiare suplimentare în bugetul nostru. Voi crea benzi unice pentru transportul public, voi crea 

rute noi de autobuze și troleibuze, astfel eliminând microbuzele”. Maxim Braila mai spune că va 

elabora un plan de urbanism modern și rațional (26.04.2018). 

Candidatul din partea Partidului Ruso-Slavean din Moldova la funcția de Primar General 

al Capitalei, Alexandru Mîțu, a beneficiat de o prezentare pozitivă în cadrul subiectului despre 

prezentarea priorităților sale electorale. Astfel, Alexandru Mîțu vrea să schimbe fața Chișinăului 

și să rezolve problemele locuitorilor orașului: „Îmi este cunoscut tot ce e legat de construcții, ceea 

ce ar trebui unui oraș, ce înseamnă un apeduct, o electricitate, problema orașului cu purificarea 

apei. Orașul este foarte agravat”. Mîțu își mai propune să acorde o atenție sporită infrastructurii 

Chișinăului, dar și rezolvării problemelor de circulație din oraș: „E agravată situația în domeniul 

ambuteiajului, este haos pe străzi, nu se face curat, nu se vopsește, nu necesită mari investiții, n-

avem alei verzi. În cartiere este dezmăț și dezastru” (26.04.2018). 

 Conotația pozitivă a candidatului Partidului Unității Naționale la funcția de Primar General 

al Capitalei, Constantin Codreanu, s-a datorat subiectelor despre: Prezentarea noului membru al 

staff-ului electoral al partidului la alegerile din Chișinău. Este vorba despre fostul consilier 

prezidențial Vlad Ţurcanu, care va fi purtător de cuvânt și persoană de încredere a lui Codreanu 

pe durata campaniei electorale. Vlad Ţurcanu: „Acest electorat proromânesc din municipiul 

Chișinău are nevoie de un primar care să îi reprezinte și care să îi ajute să își construiască un 

oraș frumos. Acesta este primul motiv pentru care am decis să-i fiu alături candidatului Constantin 

Codreanu". Constantin Codreanu: „Voi fi primarul care să unească, sunt deja candidatul care 

unește, care aduce lângă el oameni valoroși și sunt sigur că prezența lui Vlad Ţurcanu alături de 

mine îi va convinge și pe ceilalți că trebuie să vină alături de noi” (26.04.2018); Alți patru 

candidați pentru șefia capitalei au încercat să-i convingă pe chișinăuieni să le ofere votul, la cea 

de-a doua dezbatere publică electorală organizată de Agenția de presă IPN și Radio Moldova. 

Candidații au promis o capitală modernă, drumuri de calitate și o administrare profesionistă. 

Constantin Codreanu: „Vin cu viziuni noi, cu viziuni europene, cu fonduri din România. Prin 

România voi face același lucru ce l-am reușit în calitate de parlamentar al României, tot ceea ce 

am reușit în Ialoveni, Telenești, Strășeni” (26.04.2018).  

 Candidatul PNL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Alexandra Can, a avut o 

apariție pozitivă în cadrul subiectului despre: Alți patru candidați pentru șefia Capitalei au încercat 

să-i convingă pe chișinăuieni să le ofere votul, la cea de-a doua dezbatere publică electorală 

organizată de Agenția de presă IPN și Radio Moldova. Candidații au promis o capitală modernă, 

drumuri de calitate și o administrare profesionistă. Alexandra Can: „E nevoie de cunoștințe, e 

nevoie să mobilizezi, pentru că trebuie să insuflăm încredere oamenilor că aici se poate face 

Europa acasă. Eu le promit cetățenilor din Chișinău și suburbii că vor vedea schimbarea la față 

a orașului Chișinău” (26.04.2018). 
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Detaliere: 

 

Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 05 min. 58 sec. 04 min. 45 sec. 01 min. 13 sec. 0 sec. 
V. Munteanu, PL 05 min. 21 sec. 03 min. 36 sec. 01 min. 45 sec. 0 sec. 
A. Năstase, PPPDA 03 min. 14 sec. 01 min. 59 sec. 01 min. 15 sec. 0 sec. 
V. Costiuc, PPDA 02 min. 23 sec. 58 sec. 01 min. 25 sec. 0 sec. 
V. Strătilă, PVE 02 min. 19 sec. 01 min. 34 sec. 45 sec. 0 sec. 
S. Radu, ID 01 min. 59 sec. 01 min. 11 sec. 48 sec. 0 sec. 
A. Roșco, PCNM 01 min. 34 sec. 01 min. 19 sec. 15 sec. 0 sec. 
C. Codreanu, PUN 01 min. 06 sec. 30 sec. 36 sec. 0 sec. 
A. Mîțu, PRSM 01 min. 06 sec. 20 sec. 46 sec. 0 sec. 
A. Can, PNL 01 min. 01 sec. 18 sec. 43 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 59 sec. 43 sec. 16 sec. 0 sec. 
R. Apostolova, PŞ 58 sec. 58 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 05 min. 58 sec. 02 min. 39 sec. 03 min. 19 sec. 
V. Munteanu, PL 05 min. 21 sec. 01 min. 52 sec. 03 min. 29 sec. 
A. Năstase, PPPDA 03 min. 14 sec. 38 sec. 02 min. 36 sec. 
V. Costiuc, PPDA 02 min. 23 sec. 01 min. 16 sec. 01 min. 07 sec. 
V. Strătilă, PVE 02 min. 19 sec. 01 min. 21 sec. 58 sec. 
S. Radu, ID 01 min. 59 sec. 50 sec. 01 min. 09 sec. 
A. Roșco, PCNM 01 min. 34 sec. 57 sec. 37 sec. 
C. Codreanu, PUN 01 min. 06 sec. 27 sec. 39 sec. 
A. Mîțu, PRSM 01 min. 06 sec. 36 sec. 30 sec. 
A. Can, PNL 01 min. 01 sec. 18 sec. 43 sec. 
M. Braila, PPRM 59 sec. 29 sec. 30 sec. 
R. Apostolova, PŞ 58 sec. 27 sec. 31 sec. 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 22,8% (07 min. 02 sec.), PL – de 19,9% (06 min. 09 sec.) și PPPDA 

– de 12,4% (03 min. 50 sec.). PPDA a fost mediatizat în volum de 7,7% (02 min. 23 sec.), iar 

PVE a avut o pondere de 7,5% (02 min. 19 sec.). ID a fost reflectat în volum de 6,4% (01 min. 

59 sec.), PCNM – de 5,1% (01 min. 34 sec.), iar PȘ – de 4,5% (01 min. 23 sec.). Cu 3,6% (01 

min. 06 sec.) fiecare au fost reflectate PUN și PRSM, urmate de PNL, cu 3,3% (01 min. 06 

sec.) și PPR, cu 3,2% (01 min. 01 sec.).  
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Conotația reflectării:  

 

 
 

Conotația pozitivă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat subiectelor 

despre candidații înaintați la funcția de Primar General al orașului Chișinău.  

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 07 min. 02 sec. 04 min. 45 sec. 02 min. 17 sec. 0 sec. 

PL 06 min. 09 sec. 03 min. 36 sec. 02 min. 33 sec. 0 sec. 

PPPDA 03 min. 50 sec. 01 min. 59 sec. 01 min. 51 sec. 0 sec. 

PPDA 02 min. 23 sec. 58 sec. 01 min. 25 sec. 0 sec. 

PVE 02 min. 19 sec. 01 min. 34 sec. 45 sec. 0 sec. 

ID 01 min. 59 sec. 01 min. 11 sec. 48 sec. 0 sec. 

PCNM 01 min. 34 sec. 01 min. 19 sec. 15 sec. 0 sec. 

PȘ 01 min. 23 sec. 58 sec. 25 sec. 0 sec. 

PUN 01 min. 06 sec. 30 sec. 36 sec. 0 sec. 

PRSM 01 min. 06 sec. 20 sec. 46 sec. 0 sec. 

PNL 01 min. 01 sec. 18 sec. 43 sec. 0 sec. 

PPRM 59 sec. 43 sec. 16 sec. 0 sec. 
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost cea dominantă – de 84,9%, iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă, de 15,1%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul public de televiziune 

„Moldova-1”, în perioada de raport 20-29 aprilie, nu a comis derogări de la legislația audiovizuală, 

electorală și de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  
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TV 8 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „TV 8”, Ion Ceban a avut o pondere de 28,2% 

(05 min. 15 sec.), fiind urmat de Valeriu Munteanu, cu 23,0% (04 min. 17 sec.). Candidatul 

independent Silvia Radu a fost reflectată în volum de 19,7% (03 min. 40 sec.), iar Victor 

Strătilă și Reghina Apostolova au obținut aproximativ același volum procentual de 7,4 la 

sută (01 min. 23 sec.) și, respectiv, 7,2 la sută (01 min. 21 sec.). Constantin Codreanu a fost 

prezentat în proporție de 5,6% (01 min. 03 sec.), Vasile Costiuc – de 5,4% (01 min. 00 sec.), 

Andrei Năstase – de 3,1% (35 sec.), urmat de Alexandr Roșco – cu 0,4% (04 sec.).  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Ion Ceban, candidat din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova” la funcția de Primar General al Capitalei, a fost reflectat în context pozitiv în subiectul 

despre conferința de presă în cadrul căreia a promis că, dacă va ajunge primar, va atrage investiții 

și le va ușura viața oamenilor de afaceri: „Chișinăul poate deveni un oraș cu adevărat modern și 

știm cum să facem acest lucru. Știind care sunt impedimentele întâlnite cel mai des de către 

investitori, vom crea toate condițiile pentru ca toate documentele, autorizațiile necesare pentru 

desfășurarea afacerilor să fie obținute cât mai deschis și cât mai rapid”. La finele subiectului, 

jurnalista precizează că Ion Ceban a mai promis, în conferințele precedente, că Primăria va fi mult 

mai transparentă, va digitaliza arhiva și va traduce actele în limba rusă (20.04.2018); Ion Ceban a 

obținut o prestație pozitivă și în subiectul din 23.04.2018, în cadrul căruia se menționează că 

candidatul socialiștilor la funcția de primar de Chișinău vrea să creeze diverse aplicații IT pentru 

achitarea plăților de la distanță, monitorizarea locurilor de parcare și înregistrarea la medicul de 

familie. În acest context, sunt puse pe post declarațiile lui Ion Ceban: „…Prevede și elaborarea 

unei aplicații ce va monitoriza lucrările, locurile de parcare disponibile. Evident, despre 

implementarea în practică a acesteia vom putea vorbi doar după amenajarea parcărilor cu 

bariere pe teritoriul municipiului. Vorbeam și despre programările online la medic, pentru a evita 

cozile și risipa de nervi din instituțiile medicale care este în prezent”. Candidatul PSRM la funcția 

de primar de Chișinău, Ion Ceban, a mai spus că vrea să lanseze și un program prin care cetățenii 

să alerteze Primăria despre problemele orașului, dar și o aplicație prin care oamenii să achite de la 

distanță diferite taxe. Și în subiectul din 24.04.2018, candidatul socialiștilor a avut o conotație 

pozitivă, în care afirmă că va reabilita clădirile istorice: „O atenție deosebită o vom acorda 

restaurării și reconstrucției clădirilor istorice ale Chișinăului vechi. Vom veni cu un nou registru 

al acestor monumente, dar și cu planuri concrete de restaurare”. La finele subiectului, jurnalista 

menționează că anterior: „Ceban promitea că va reduce numărul actelor necesare pentru activități 

de antreprenoriat, că va traduce actele Primăriei în limba rusă, dar și că va lansa aplicații pentru 

ca șoferii să identifice online locurile libere de parcare”. Într-o manieră pozitivă, candidatul 

PSRM, Ion Ceban, a fost reflectat și în subiectul din 27.04.2018, în care a vorbit despre un plan 

de dezvoltare a capitaliei până în 2040. Astfel, în cadrul unei conferințe de presă, socialistul a 

promis soluționarea problemei transportului, a aglomerației de blocuri, dar și reamenajarea zonelor 
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de odihnă: „În municipiu, practic, nu există o zi fără ambuteiaje. Se înregistrează o insuficiență 

de locuri de parcare. Lipsește o viziune clară a dezvoltării zonei pietonale. Centrul orașului este 

superdezvoltat de clădiri administrative”. Ceban spune că soluțiile pentru această problemă se 

conțin în planul de dezvoltare a capitalei pe termen lung, document ce poate fi găsit pe site-ul său 

oficial. Acesta propune ca centrele administrative și de afaceri să funcționeze în apropiere de o 

șosea de centură, pentru a scăpa, astfel, de aglomerația din centrul capitalei. Socialistul mai vrea 

extinderea sectoarelor de locuit, iar blocurile noi să fie ridicate pe teritorii de rezervă. Ion Ceban a 

mai promis reamenajarea parcurilor și a menționat ca nu va permite construcția pe teritoriile 

acestora a blocurilor rezidențiale și a edificiilor: „Vom lupta cu acest fenomen și vom trage la 

răspundere persoanele care anterior au eliberat autorizații pentru astfel de construcții”. 

Candidatul PSRM propune ca în zona de sud a orașului, înspre Ialoveni, ar urma să apară un 

stadion, un bazin de înot, un palat al Sporturilor de Iarnă și un teren pentru golf. Ceban s-a referit 

și la urbanistica subterană: apa din mine ar putea fi folosită pentru spălarea străzilor sau pentru a 

crește nivelul apei în râuri. Dacă va deveni primar al capitalei, Ion Ceban nu va uita trecerile 

subterane, urmând a fi create altele noi pe bulevardul Ștefan cel Mare. Iar pentru a scăpa de 

deșeurile din capitală, intenționează să construiască o uzină de reciclare (27.04.2018).  

Candidatul PSRM la funcția de Primar General al Capitalei, Ion Ceban, a fost prezentat în 

context negativ în subiectul despre îndemnul făcut de Iurie Leancă în adresa cetățenilor privind 

susținerea unui candidat proeuropean. Potrivit lui Iurie Leancă, cel mai sumbru scenariu ar fi ca 

alegerile să fie câștigate de candidatul socialiștilor. Pentru a nu contribui la o fragmentare, la o 

segmentare și mai mare a dreptei proeuropene, se va abține să desemneze propriul candidat atât la 

Chișinău, cât și la Bălți. Iurie Leancă: „Prin această decizie, sperăm să contribuim la consolidarea 

acestei drepte proeuropene, pentru a nu admite preluarea capitalei de către socialiști, care astăzi 

sunt cei mai mari oponenți a tot ce înseamnă parcurs european” (23.04.2018). În context negativ, 

Ion Ceban a fost reflectat și în subiectul despre intenția sa de a reabilita clădirile istorice. Astfel, 

jurnalista, în cadrul subiectului, susține că pentru a-și realiza planurile, Primăria ar putea rămâne 

fără buget (24.04.2018).  

Valeriu Munteanu, candidat PL la funcția de Primar General al Capitaliei, a obținut o 

prestație pozitivă în subiectul despre dorința sa de a aduce în proprietatea municipalității 

Aeroportul Internațional Chișinău. Candidatul PL a declarat că acum există toate premisele ca 

Guvernul să anuleze controversatul contract de cesiune. Valeriu Munteanu mai vrea ca Primăria 

să dețină majoritatea pachetului de acțiuni în Aeroportul Internațional Chișinău: „Vrem astăzi să 

se verifice ceea ce spun eu, dacă condițiile impuse în contract au fost respectate de-a lungul 

anului, exact din 2013 până astăzi. Există bănuieli rezonabile și premise care permit ca statul să 

reintre în gestiune, pentru că în proprietate a rămas a aeroportului”. Candidatul PL a mai adăugat 

că va construi un terminal cargo cu o capacitate de 3000 de tone și că va moderniza toată lungimea 

pistei: „Voi construi un terminal cargo cu o capacitate de 3000 de tone, voi moderniza toată 

lungimea pistei, nu doar un sfert, cum a făcut așa-zisul „concesionar”” (24.04.2018). Liberalul 

Valeriu Munteanu a fost prezentat pozitiv și în subiectul din 26.04.2018, despre construcția unui 

bulevard în locul Căii Ferate, ce traversează orașul Chișinău. Concurentul electoral promite că 

acest lucru va fluidiza traficul rutier. Totodată, Munteanu a precizat că banii pentru proiect trebuie 

luați de la Guvern și de la Întreprinderea de Stat Calea Ferată: „Unicul lucru pe care trebuie să-l 

facă Calea Ferată este să găsească bani, este și responsabilitatea Guvernului, pentru a construi 

o Cale Ferată de centură”.  

Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a avut 

o prestație pozitivă în subiectul în care a declarat că a fost o onoare pentru ea ca ultimele cinci luni 

să managerieze problemele municipiului (25.04.2018). 

Silvia Radu a fost reflectată în context negativ în subiectul din 25.04.2017, despre: A reușit 

să colecteze aproximativ 11 mii de semnături, iar oponenții au acuzat-o că a făcut asta prin 

utilizarea resurselor administrative și prin exercitarea presiunii. Candidatul independent Silvia 

Radu a fost prezentată în context negativ și în subiectul despre Sergiu Tofilat, expert în energetică, 

care a declarat că raportul realizat de ANRE acum câțiva ani demonstrează că Radu a fost implicată 
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în câteva scheme dubioase, acuzând-o, astfel, de conflict de interese și evaziune fiscală. Potrivit 

lui Tofilat, raportul de verificare, realizat de ANRE în anul 2013, arată că, aflându-se la conducerea 

„Gas Natural Fenosa”, Silvia Radu ar fi achitat peste o sută de milioane de lei unei companii de 

consultanță pe care tot ea a înființat-o: „Compania „Red Union Fenosa” a transferat aproape 170 

de milioane de lei la compania Indra Sisteme SRL, unde doamna Radu a fost fondator și 

administrator și după care administrator a fost Ignasio Ibara, care mai era și consilierul „Red 

Union Fenosa””. Totodată, Radu ar fi accesat un împrumut cu o dobândă de peste 14 la sută de la 

o companie străină, în timp ce BERD oferea bani cu dobândă de trei ori mai mică. Sergiu Tofilat: 

„Red Union Fenosa a împrumutat 5 milioane de dolari de la o companie afiliată Holdingului 

Fenosa. La o rată Libor plus 14 jumătate, asta înseamnă majorarea cheltuielilor, reducerea 

profitului și dacă ai profit mai mic, plătești și impozite mai mici, cu alte cuvinte asta se numește 

evaziune fiscală”.  

Reghina Apostolova, candidat al Partidului politic „ȘOR” la funcția de Primar General al 

mun. Chișinău, a obținut o mediatizare pozitivă în subiectul despre intenția acesteia de a le oferi 

și copiilor din grădinițele din Chișinău bucate pregătite în restaurant: „Atrageți atenția. Mâncarea 

este pregătită într-o bucătărie extrem de curată, ceea ce asigură condiții de igienă impecabile. 

Nici cea mai bună reparație efectuată în grădinițe nu poate asigura o asemenea curățenie”. În 

acest sens, candidata „ȘOR” a dat asigurări că bucatele sunt verificate de administrația instituțiilor 

preșcolare, de reprezentanții restaurantului și, după caz, de cineva de la primăria locală. De 

asemenea, Reghina Apostolova mai susține că, dacă va ajunge la cârma capitalei, va găsi bani 

pentru a majora cheltuielile pentru mâncarea copiilor, iar în fiecare sector al municipiului va 

funcționa câte o unitate modernă de pregătire a hranei pentru copii (25.04.2018). 

Constantin Codreanu, candidat la funcția de Primar General mun. Chișinău din partea 

Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectul din 

26.04.2018, în care afirmă că l-a adus pe Vlad Țurcanu în echipa sa din motiv că acesta i-ar putea 

aduce mai multe voturi. Constantin Codreanu: „Sunt sigur că prezența lui Vlad alături de mine îi 

va convinge și pe ceilalți să vină alături de noi și că eu sunt candidatul pentru care trebuie să-și 

exprime votul”. La rândul său, purtătorul de cuvânt al PUN, Vlad Țurcanu, a declarat: „Acest 

electorat proromânesc din municipiul Chișinău are nevoie de un primar care să-i reprezinte și 

care să-i ajute să-și construiască un oraș frumos. Acesta este primul motiv pentru care am decis 

să-i fiu alături candidatului Constantin Codreanu”. 

De o prestație pozitivă a beneficiat și candidatul din partea Partidului Politic „Partidul 

Verde Ecologist”, Victor Strătilă, în subiectul despre angajamentul asumat de a face Chișinăul un 

oraș verde și curat. În cadrul unei conferințe de presă, Victor Strătilă a spus că ceea ce se face 

acum în țară și la nivel de capitală în domeniul ecologiei nu este altceva decât PR politic. 

Candidatul PVE a mai spus că orașul se sufocă din cauza clădirilor construite haotic și din lipsa 

spațiilor verzi și a parcurilor. În acest context, Victor Strătilă a promis că va construi o centură a 

Chișinăului pentru a reduce fluxul de transport și, respectiv, poluarea în Chișinău (26.04.2018).  
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Detaliere: 

 

Candidați 

 electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 05 min. 15 sec. 01 min. 40 sec. 03 min. 14 sec. 21 sec. 

V. Munteanu, PL 04 min. 17 sec. 17 sec. 04 min. 00 sec. 0 sec. 

S. Radu, ID 03 min. 40 sec. 10 sec. 02 min. 35 sec. 55 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 23 sec. 15 sec. 01 min. 08 sec. 0 sec. 
R. Apostolova, PȘ 01 min. 21 sec. 31 sec. 50 sec. 0 sec. 
C. Codreanu, PUN 01 min. 03 sec. 11 sec. 52 sec. 0 sec. 
V. Costiuc, PPDA 01 min. 00 sec. 0 sec. 01 min. 00 sec. 0 sec. 

A. Năstase, PPPDA 35 sec. 0 sec. 35 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 
A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

 

Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 05 min. 15 sec. 01 min. 25 sec. 03 min. 50 sec. 

V. Munteanu, PL 04 min. 17 sec. 01 min. 52 sec. 02 min. 25 sec. 

S. Radu, ID 03 min. 40 sec. 46 sec. 02 min. 54 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 23 sec. 29 sec. 54 sec.  

R. Apostolova, PȘ 01 min. 21 sec. 23 sec. 58 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 03 sec. 45 sec. 18 sec. 

V. Costiuc, PPDA 1 min. 00 sec. 19 sec. 41 sec. 

A. Năstase, PPPDA 35 sec. 12 sec. 23 sec. 

A. Roșco, PCNM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

 

Timp Total Intervenții directe Intervenții indirecte
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul de timp acordat partidelor politice, PSRM a obținut un volum 

procentual de 29 la sută (05 min. 51 sec.), urmat de PL – cu 23,5 la sută (04 min. 44 sec.). ID 

a beneficiat de un volum de 18,2% (03 min. 40 sec.), iar PVE – de 6,9% (01 min. 23 sec.). PȘ 

și PUN au fost prezentate cu același volum procentual de 6,7 la sută (01 min. 21 sec.) fiecare. 

PPDA a avut o prezență de 5% (1 min. 00 sec.), PPPDA – 3,9% (47 sec.), iar PCNM – 0,3% 

(04 sec.).  
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Conotația reflectării:  

 

 
 

PSRM a fost prezentat în context negativ în subiectul din 20.04.2018, în cadrul căruia 

prezentatoarea menționează: „Anterior, autoritățile municipale au fost acuzate de către 

proprietarii rețelei de magazine din România, Dedeman, de birocrație excesivă, iar Chișinăul a 

ratat o investiție de 20 de milioane de euro, după renunțarea acestora la construcția unui centru 

comercial. Proiectul a fost blocat, inclusiv în Consiliul Municipal, controlat de socialiști”. PSRM 

a fost reflectat în context negativ și în subiectul despre îndemnul făcut de Iurie Leancă la adresa 

cetățenilor privind susținerea unui candidat proeuropean. Potrivit lui Iurie Leancă, cel mai sumbru 

scenariu ar fi ca alegerile să fie câștigate de candidatul socialiștilor. Pentru a nu contribui la o 

fragmentare, la o segmentare și mai mare a dreptei proeuropene, se va abține să desemneze propriul 

candidat atât la Chișinău, cât și la Bălți. Iurie Leancă: „Prin această decizie, sperăm să contribuim 

la consolidarea acestei drepte proeuropene, pentru a nu admite preluarea capitalei de către 

socialiști, care astăzi sunt cei mai mari oponenți a tot ce înseamnă parcurs european” 

(23.04.2018).  

PL a fost reflectat în context negativ în subiectul despre plăcuțele neutre de înmatriculare, 

care le vor permite transnistrenilor să circule liber în afara țării, discutată în plenul Parlamentului. 

Astfel, în timp ce deputații PL și PLDM spun că decizia ar fi neconstituțională, socialiștii acuză 



28 

 

liberalii că din cauza lor nu se reintegrează țara. În acest context, sunt puse pe post declarațiile lui 

Vlad Bătrîncea, deputat PSRM: „Anume datorită retoricii dumneavoastră, noi nu putem apropia 

două maluri ale Nistrului și nu putem reîntregi țara” (26.04.2018).  

 

Detaliere: 

 

Partide 

 politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 05 min. 51 sec. 01 min. 40 sec. 03 min. 33 sec. 38 sec. 

PL 04 min. 44 sec. 17 sec. 04 min. 22 sec. 05 sec. 

ID 03 min. 40 sec. 10 sec. 02 min. 35 sec. 55 sec. 

PVE 01 min. 23 sec. 15 sec. 1 min. 08 sec. 0 sec. 

PȘ 01 min. 21 sec. 31 sec. 50 sec. 0 sec. 

PUN 01 min. 21 sec. 29 sec. 52 sec. 0 sec. 

PPDA 01 min. 00 sec. 0 sec. 01 min. 00 sec. 0 sec. 

PPPDA 47 sec. 0 sec. 47 sec. 0 sec. 

PCNM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 

PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost de 74,2%, iar cota femeilor a fost de 25,8%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „TV8”, în 

perioada de raport, 20-29 aprilie, nu a comis derogări de la legislația audiovizuală, electorală și de 

la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  
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Accent TV 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „Accent TV”, Ion Ceban a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – 41,5% (12 min. 59 sec.), fiind urmat de Valeriu Munteanu – cu 9,4% 

(02 min. 57 sec.). Silvia Radu a fost prezentată în volum de 7,9 la sută (02 min. 28 sec.), fiind 

urmată de Vasile Costiuc și Reghina Apostolova – cu 7,5 la sută fiecare (02 min. 21 sec.). 

Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a fost mediatizat în volum de 7,3% (02 min. 16 sec.), 

Constantin Codreanu – de 6,3% (01 min. 58 sec.), Maxim Braila – de 5,8% (01 min. 48 sec.), 

Alexandra Can – de 3% (56 sec.), iar Victor Strătilă – de 2,9% (55 sec.). Mai puțin de 1% au 

fost reflectați Alexandr Roșco și Alexandru Mîța.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Candidatul PSRM la funcția de Primar General al Capitalei, Ion Ceban, s-a evidențiat 

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Președintele fracțiunii PSRM în CMC, 

candidatul PSRM la funcția de Primar General al Capitalei, Ion Ceban, a prezentat concepția 

„Chișinău – Oraș modern”, o parte din platforma sa electorală. Accentul principal al acestei 

concepții va fi pus pe deschiderea orașului pentru business și investiții. În legătură cu aceasta, 

Ceban a comunicat că, împreună cu echipa sa, planifică să deschidă o nouă subdiviziune a parcului 

liber de comerț „Expo Business Chișinău”, care a demonstrat deja eficiența sa: aici activează peste 

40 de rezidenți. Investițiile depășesc suma de 40.000 de dolari. De asemenea, socialiștii vor 

contribui la crearea noilor parcuri industriale, după exemplul Tracom-ului, unde lucrează peste 

1000 de muncitori. Ion Ceban: „Municipiul Chișinău trebuie să fie un oraș deschis absolut pentru 

toată lumea. În special pentru investiții, în special pentru turiști, un oraș care trebuie să devină 

un oraș modern. Iar atunci când vorbim despre un oraș modern, un loc aparte îi revine anume 

economiei, căci anume economia este baza pe care se realizează respectivul concept. De aceea, 

unul din pilonii ofertei noastre electorale este obiectivul de transformare a Chișinăului într-un 

oraș deschis pentru business, fără „otcaturi”, fără multe alte lucruri care se întâmplă astăzi în 

Chișinău. Orașul trebuie să fie deschis pentru investiții, pentru mediul de afaceri, un oraș care să 
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sprijine toate inițiativele mediului de afaceri”. Candidatul socialist a subliniat că prevede crearea 

unui mecanism pentru realizarea acordurilor internaționale între Primărie și investitorii strategici, 

precum și acordarea susținerii administrative proiectelor economice, în soluționarea problemelor 

cu care se confruntă investitorii, și acordarea de ajutor la primirea documentelor necesare și 

consultații. Ion Ceban: „O altă direcție prioritară în activitatea noastră va fi elaborarea și 

implementarea unui mecanism de subvenționare a ratelor dobânzilor la împrumuturi, pentru 

finanțarea proiectelor prioritare, și anume: a proiectelor municipale, a proiectelor de parteneriat 

public privat, a proiectelor companiilor private incluse în registrul proiectelor prioritare ale 

municipiului”. Printre planurile lui Ion Ceban și a echipei sale se regăsește și crearea Agenției 

pentru Dezvoltarea Chișinăului, care va fi responsabilă de elaborarea detaliată a proiectelor 

investiționale și monitorizarea lor, căutarea investitorilor, atât în Moldova, cât și peste hotare. În 

luna februarie 2019 va fi prezentată harta investițiilor în Chișinău, pentru ca fiecare investitor să 

cunoască tabloul comun și să ia deciziile necesare. Ion Ceban: „Punem accent important pe 

atragerea investițiilor, deoarece suntem ferm convinși că fluxul de investiții și tehnologii va crea 

condiții pentru deschiderea de noi locuri de muncă, va atrage specialiști, va îmbunătăți imaginea 

Chișinăului în regiune și, prin urmare, va crește fluxul turistic – o altă sursă alternativă de venit 

pentru capitală. Onorată asistență, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, pentru dezvoltarea 

armonioasă, Chișinăul trebuie să fie deschis atât pentru Est, cât și pentru Vest. De aceea, eu și 

echipa mea suntem gata să preluăm cele mai avansate soluții din orașele din Vest și din Est”. 

Făcând un bilanț, Ion Ceban a declarat că, după ce va deveni primar, va implementa programul de 

susținere a tinerilor specialiști și a oamenilor de afaceri, care va prevedea colaborarea între 

Primărie și întreprinderile municipale, cu absolvenții instituțiilor de învățământ superior 

(20.04.2018); „Chișinăul poate și trebuie să devină un oraș inteligent. Un oraș în care se 

utilizează tehnologiile moderne pentru rezolvarea problemelor în ceea ce privește circulația 

automobilelor, problemele transportului public, reducerea consumului de energie, ameliorarea 

dialogului dintre cetățeni și autorități, îmbunătățirea condițiilor de viață, medicina și educația”, 

declarația aparține candidatul PSRM la funcția de Primar General al Capitalei, Ion Ceban. 

Socialistul mai menționează că, atât el, cât și echipa sa, tind să transforme capitala într-un oraș 

contemporan, demarând concepția „Orașul inteligent”: „Un punct important al concepției noastre 

este faptul că, în scurt timp, Primăria va putea acorda certificate de urbanism în format electronic. 

De asemenea, va acorda și va vinde autorizațiile pentru construcții. Astfel, persoanele juridice au 

posibilitatea de a economisi timpul. Pasul dat este o lovitură împotriva corupției și a birocrației. 

O altă idee a concepției noastre le oferă posibilitate cetățenilor noștri să achite diferite servicii. 

Pentru asta, pe pagina Primăriei, va fi un compartiment suplimentar, numit „Achitare online”. 

De asemenea, vom crea o aplicație unde locuitorii capitalei vor avea ocazia să expedieze 

reclamații Primăriei”. Ion Ceban a specificat că echipa sa va crea o aplicație menită să stabilească 

locurile de parcare libere. Pentru ca aceasta să funcționeze, socialiștii, în paralel, vor crea și 

respectivele locuri pentru parcare. O altă inovație a concepției „Orașul inteligent” este 

programarea online la medic, precum și instalarea unor dispozitive menite să stabilească numărul 

de rând și locul pacientului. Încă o inovație a programului este aplicația Site-Report. Ion Ceban: „ 

Intenționăm să elaborăm și să lansăm o aplicație de tip Site-Report, care va permite cetățenilor 

să expedieze diverse reclamații la diferite structuri municipale și furnizorilor de servicii. De 

exemplu, servicii de încălzire, de asigurare cu apă etc. Cetățenii vor putea să comunice direct 

organelor de drept despre problema pe care o confruntă. Cum ar fi: animalele vagabonde, gunoiul 

împrăștiat, găurile de pe străzi, gunoiul din transportul public, întreruperi de iluminare, 

canalizare înfundată etc. Reclamațiile pot fi însoțite de poze și videomateriale, cu detalii exacte 

despre problemă și locul acesteia”. În concluzie, Ion Ceban a menționat că multe dintre aceste 

întreprinderi sunt gata să colaboreze cu Primăria în cadrul proiectului și sunt gata să facă acest 

lucru gratuit (23.04.2018); Monumentele istorice și monumentele de arhitectură au nevoie de 

protecția municipalității. Declarația a fost făcută de președintele fracțiunii municipale PSRM, 

candidat PSRM pentru funcția de primar al Chișinăului, Ion Ceban, subliniind că administrația 

locală, în acest sens, ca și în multe altele, a fost inactivă: „ Spre regret, cei care au condus până 
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acum Primăria municipiului Chișinău au demonstrat o atitudine minimum sfidătoare și chiar 

criminală pe alocuri față de cultura și istoria bogată a orașului nostru. Astăzi, în Chișinău situația 

monumentelor istorice este una deplorabilă. De fapt, avem doar două categorii de monumente, 

cele care au fost distruse, au dispărut pentru totdeauna, în locul lor fiind ridicate clădiri moderne, 

cele care încă mai sunt, dar nimeni nu are grijă de ele”. Pentru a schimba radical situația, după ce 

vor câștiga alegerile anticipate, socialiștii propun introducerea unor măsuri eficiente, o evaluare 

completă a tuturor monumentelor istorice și a clădirilor, apoi crearea unui registru și a unui plan 

de restaurare completă. O atenție deosebită va fi acordată restaurării străzilor istorice și clădirilor 

vechi ale orașului , pentru a crea ulterior o zonă istorică adevărată, interesantă pentru turiști. Pentru 

sporirea atracției turistice în Chișinău, Ion Ceban intenționează să organizeze festivaluri și trasee 

istorice. Precum și să reînnoiască tradiția târgurilor capitalei (24.03.2018); Palatul de Cultură al 

Sindicatelor, pe vremuri văzut drept cartea de vizită a sectorului Râșcani al capitalei, a fost 

transformat în ruine, devenind astfel trăsătura distinctivă a autorităților municipale. Declarația a 

fost lansată de către președintele fracțiunii PSRM în CMC, candidatul socialiștilor la funcția de 

Primar General al Capitalei, Ion Ceban. Acesta a ținut să le reamintească chișinăuienilor că perla 

arhitecturală a fost ridicată în anul 1971 și, până în 2015, s-a aflat în posesia Confederației 

Naționale a Sindicatelor. Cu toate acestea, acum 3 ani clădirea, cu o suprafață de 6 mii de metri 

pătrați, a fost scoasă în vânzare și cumpărată de către o companie privată, la prețul de 2 milioane 

de euro. În urma mai multor proceduri de vânzare-cumpărare, clădirea istorică a nimerit în mâinile 

unui agent economic afiliat rețelei germane de supermarketuri Kauffland. Ion Ceban: „Poziția 

noastră principială este că astfel de obiective trebuie păstrate în proprietatea statului. Dacă sunt 

careva obligațiuni față de investitor, noi putem proceda exact ca și în cazul grădiniței de copii de 

pe strada Alba-Iulia, adică punându-i la dispoziție alt teren, pentru ca acesta să-și poată 

implementa planurile investiționale. Aici ca și alternativă putem face un centru comercial 

subteran, până la urmă, un parc la suprafață. În caz contrar, va fi nevoie de efectuat investiții 

serioase în infrastructura sectorului Râșcani, și anume din punctul de vedere al evitării acestui 

sector de către unitățile de transport”. În scopul de a salva frumosul care ne-a mai rămas, 

președintele fracțiunii PSRM în CMC, Ion Ceban, a declarat: „Propunerea și viziunea noastră este 

să stimulăm cooperarea în vederea construcției obiectivelor sportive și de menire culturală, să 

răscumpărăm ceea ce a mai rămas, dacă a fost totuși vândut așa cum a fost vândut, dar și de 

obligat proprietarii să păstreze statutul și profilul edificiilor rămase. Numai astfel vom salva ceea 

ce a mai rămas și vom restabili ceea ce s-a distrus”. Ceban a subliniat că fracțiunea municipală 

PSRM în ultimii ani a fost singura forță politică care s-a opus construcțiilor ilegale din capitală 

(25.04.2018); Candidatul PSRM la funcția de Primar General al Capitalei, Ion Ceban, a reamintit 

că pe parcursul ultimilor ani, socialiștii au fost singura forță politică care a rezolvat problemele 

locuitorilor suburbiilor. În acest context, Ceban a cerut oponenților săi să nu speculeze și să ducă 

o campanie cinstită: „Începând cu anul 2015, noi am fost unicii care am ținut cont de apelurile 

primarilor din suburbii și, practic, singurii care ne-am întâlnit cu oamenii care locuiesc acolo. De 

asemenea, am lansat multe proiecte și programe, indiferent de cum votează cetățenii din regiunile 

date”. La fel, Ceban a menționat că la insistența PSRM, numai în anul trecut, suburbiei Bubuieci 

i-au fost acordate 200.000 de lei pentru construcția unui canal de apă. Pentru Băcioi au fost alocate 

1,5 milioane de lei pentru reparația grădiniței de copii; pentru Budești – mai mult de 2 milioane de 

lei, pentru proiectarea canalului de apă, și pentru Colonița, de asemenea, 1,5 milioane de lei, pentru 

reparația grădiniței de copii. Nicio suburbie nu a rămas fără atenție. Ion Ceban a declarat că 

acțiunile PSRM în acest sens nu se opresc aici: „În 2018, pentru Vadul-lui-Vodă se vor aloca 3 

milioane de lei, pentru canalizarea de la Văduleni. Apoi, în anul 2019, se vor aloca 3,5 milioane 

de lei pentru repararea drumurilor și iluminarea parcului nistrean. 4,5 milioane de lei pentru 

repararea străzilor Mircea cel Bătrân, Serghei Lazo, Petru Rareș, Ghioceilor, Alecu Russo. 

700.000 lei pentru sistemul de canalizare și aprovizionare cu apă pe strada Ion Creangă. Pentru 

Cricova se prevede o alocație de 8 milioane de lei, de asemenea, pentru sistemul de canalizare, 

precum și 2 milioane de lei pentru repararea perimetrului de pe strada Chișinău și Stadionului. 

La Trușeni se planifică finalizarea primei etape de construire a sistemului de canalizare, pentru 
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care vom aloca 1,5 milioane de lei. Aprovizionarea cu mobilă a noului bloc din grădiniță – 

800.000 de lei, pentru sistemul de gazificare la Casa de cultură un milion o sută de mii de lei, 

repararea drumurilor – 24.000.000 de lei, pentru iluminarea străzii Mircea cel Bătrân – 265.000 

de lei”. Vor fi rezolvate o mare parte din problemele comunei Trușeni. Ion Ceban a subliniat că 

problema de bază a suburbiilor este transportul ce face legătura cu Chișinăul. Candidatul 

socialiștilor a promis că vor fi acordate mai multe autobuze care fac legătura cu capitala, iar 

graficul de circulație a acestora va fi prelungit până la ora 23 (23.04.2018); Candidatul PSRM la 

funcția de primar al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a demonstrat că nu se gândește doar la ziua 

de mâine, dar și la cea de poimâine, planificând totul cu câțiva pași înainte. Astfel, Ion Ceban a 

prezentat un plan strategic de dezvoltare a orașului pentru următorii 25 de ani. Acesta include 

crearea nemijlocită a planului general anual de urbanism, precum un program ce ține de 

infrastructură, resurse acvatice, funciare, ecologie și dezvoltarea întreprinderilor: „Conceptul de 

dezvoltare a Chișinăului trebuie să aibă drept fundament aglomerația ce s-a creat în Chișinău. 

Acest lucru va condiționa dezvoltarea spațiului urban al capitalei și modificării zonării 

funcționale a teritoriului, în baza cărora se va schimba și caracterul fluxului de trafic. În planul 

nostru de dezvoltare se acordă o atenție majoră problemei de bază a orașului, cea a transportului. 

Centrul orașului este supraîncărcat de clădiri administrative și birouri. Vom crea un centru 

administrativ și de afaceri în baza unei șosele de centură. De asemenea, ne propunem efectuarea 

unei analize urbanistice și a unei aprecieri a potențialului urbanistic al orașului, cât și a întregului 

sistem ce face parte din componența municipiului”. Pe viitor, pentru a administra eficient capitala, 

Ion Ceban propune gruparea acesteia în trei zone tematice: zona rezidențială, zona comercial-

industrială și zona recreativ-peisagistică. În viziunea lui Ion Ceban, zonele rezidențiale trebuie 

reabilitate, este necesară amenajarea lor și crearea condițiilor de trai: „ În Chișinău se evidențiază 

destul de multe sectoare de locuit, care îndeplinesc funcția de zonă rezidențială. Bineînțeles, 

acestea trebuie dezvoltate, dar nu prin metoda de înghesuire, cum au procedat foștii 

administratori ai Primăriei, ci prin formarea și construcția de noi ansambluri arhitecturale. 

Astfel, construcția complexelor rezidențiale noi trebuie să aibă loc pe teritorii de rezervă, 

desemnate în planul general al orașului, concomitent cu dezvoltarea infrastructurii inginerești. 

Cât privește întreprinderile orașului, complexele științifico-industriale, acestea urmează a fi 

localizate în zona economică liberă a Chișinăului, precum și a parcurilor tehnice și industriale, 

ce urmează să se dezvolte activ în următorii ani. În ceea ce privește zona recreativ-peisagistică, 

aceasta include: locurile de recreere în masă a populației, spațiile verzi și spațiile acvatice 

masive”. În concluzie, Ion Ceban a declarat că va acorda o atenție sporită catacombelor, ce 

reprezintă o parte din istoria noastră (27.04.2018). 

Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General al Capitalei din partea PL, a 

beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: Unul dintre scopurile primordiale 

ale viitorului primar ar trebui să fie punerea Aeroportului Internațional Chișinău în gestiunea 

Primăriei, declarația aparține candidatului PL, Valeriu Munteanu, care a ținut să precizeze că 

anume acest lucru este exact ceea ce va face odată ce va obține victorie la alegerile locale 

anticipate. Valeriu Munteanu: „Eu, în calitate de primar al Chișinăului, îmi propun ca Primăria 

să obțină majoritatea în acționariatul Aeroportului Internațional Chișinău, după care să avem 

posibilitatea ca să anulăm acest contract fraudulos, care a fost. Voi include în master-planul de 

dezvoltare a orașului și dezvoltarea Aeroportului Internațional Chișinău, pe baze noi, pe baze 

occidentale. Voi construi un terminal cargo, cu o capacitate de 3 tone , voi moderniza lungimea 

pistei”. Necesitatea unei astfel de decizii, Valeriu Munteanu o argumentează prin practica 

europeană, susținând că 53 la sută dintre persoanele care pledează pentru serviciile Aeroportului 

Internațional Chișinău sunt locuitori ai capitalei. Candidatul PL pentru funcția de primar al 

capitalei: „Aceasta este o regulă în toată Europa. De aceea că așa este la Milano, la Frankfurt-

pe-Main sau, mai aproape, la Iași, la Timișoara, la Sibiu sau la Cluj-Napoca și pentru că 53 la 

sută dintre cei care apelează la serviciile aeroportului sunt din Chișinău și toată lumea are nevoie 

să le asigurăm o intrare aeriană nouă, modernă, la standarde europene” (24.04.2018); Liberalii 

continuă lupta cu moștenirea sovietică. Astfel, candidatul PL la funcția de Primar General al 
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Capitalei, Valeriu Munteanu, intenționează să lichideze calea ferată din capitală, ce împarte 

capitala în două, fapt ce amintește de zidul de la Berlin. După părerea candidatului, acest lucru va 

soluționa problema ambuteiajelor și traficului din oraș: „Una dintre cele mai mari probleme ce 

îngreunează traficul este existența căii ferate în capitală, ce intersectează orașul de la nord la sud, 

împărțindu-l în două. Lichidarea căii ferate la momentul de față este cea mai simplă și cea mai 

ieftină soluție pentru a rezolva problema traficului abundent din Chișinău”. După părerea lui 

Valeriu Munteanu, în locul căii ferate trebuie construite bulevarde și străzi (26.04.2018). 

Reghina Apostolova, candidatul din partea Partidului „ȘOR” pentru postul de Primar 

General al municipiului Chișinău, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre 

intenția acesteia să repete experimentul de trecere a grădinițelor de copii la alimentarea din 

restaurante, care a fost realizată la Orhei. Candidatul a declarat despre aceasta în cadrul unei 

conferințe de presă, precizând că acest lucru va permite înăsprirea controlului asupra calității 

alimentării. Apostolova a relatat cum a fost implementat acest experiment la Orhei: „Programul 

de producere, control și furnizare centralizată a hranei zilnice în grădinițele din orașul Orhei a 

fost deja lansat și acest fel de kattering se desfășoară într-unul din cele mai bune restaurante din 

oraș. Când este un producător centralizat de alimente pentru copii este mai ușor. În tot acest timp, 

în orașul Orhei are loc acest experiment, pentru îmbunătățirea nutriției copiilor”. Totodată, 

Reghina Apostolova și-a exprimat nemulțumirea față de suma alocată de către bugetul municipal 

pentru alimentarea copiilor. Aceasta a promis că va face o creștere în acest domeniu: „Vom crea 

un sistem simplu, transparent, eficient și de o înaltă tehnologie de producție centralizată și 

furnizare de alimente instituțiilor de învățământ din Chișinău. Vom sparge acest vechi sistem 

birocratic și corupt, care a existat, care a pus deja în pericol copiii noștri și îi pune în pericol în 

fiecare zi”. În același timp, candidatul Partidului „ȘOR” a menționat că în cazul în care va deveni 

edilul capitalei, până la sfârșitul anului va crea combinate mari specializate în asigurarea calității 

produselor alimentare pentru copii din instituțiile preșcolare, iar mai târziu și în școli. Potrivit 

Reghinei Apostolova, aceste combinate se vor ocupa și de achiziționarea produselor. Astfel, 

grădinițele de copii nu vor mai avea nevoie de bucătari proprii și oamenii pot rămâne fără un loc 

de muncă, deoarece sarcina personalului va fi numai deservirea copiilor (25.04.2018). 

Candidatul Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” la funcția de Primar General al 

Capitalei, Constantin Codreanu a obținut o conotație pozitivă în subiectul despre prezentarea 

noului membru al echipei sale electorale – acesta este fostul consilier al ex-președintelui Nicolae 

Timofti, Vlad Țurcanu. Candidatul PUN la funcția de primar al capitalei, Constantin Codreanu, a 

mai menționat: „Suntem oamenii dialogului și suntem cei care pledăm pentru Chișinăul românesc, 

european. De aceea, noi suntem deschiși pentru dialog, cu cei care își doresc același lucru ca și 

noi. Acum, toți își dau seama că eu sunt unicul candidat care în turul doi îl poate învinge pe 

candidatul PSRM. Oricare alt candidat care va lupta cu Ion Ceban va pierde în turul doi” 

(26.04.2018). 

O mediatizare negativă, candidatul PUN la funcția de Primar General al Capitalei, 

Constantin Codreanu, a obținut-o datorită subiectului despre acuzațiile aduse la adresa sa de către 

avocatul Fadei Nagacevschi, invitat în calitate de expert la emisiunea „Reflector Analitic”: „ 

Constantin Codreanu, candidatul care pretinde că a venit în Republica Moldova pentru a promova 

valori democratice, încalcă în mod agresiv legislația în vigoare în ceea ce privește neadmiterea 

implicării persoanelor străine în activități de promovare electorală. Astfel, îi defavorizează pe 

ceilalți candidați care sunt, care nu-și permit asemenea lucru” (27.04.2018).  

Victor Strătilă, candidatul PVE la funcția de Primar General al Capitalei, a avut o prezență 

pozitivă în subiectul despre prezentarea platformei sale electorale. În cadrul dezbaterilor 

electorale, candidații și-au prezentat programele și au răspuns la întrebarea de ce cetățenii ar trebui 

să-i voteze anume pe ei. În acest sens, candidatul PVE la funcția de primar al capitalei, Victor 

Strătilă, a declarat: „ Am o bună pregătire teoretică, am finalizat facultatea militară din Rusia. 

Acolo am învățat cum să fiu un lider, pentru a-mi duce echipa la victorie. Sunt un om curajos și 

pot să răspund înapoi. Am finalizat, de asemenea, facultatea de drept din Craiova, unde am învățat 

să respect legile” (27.04.2018). 
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 Candidatul PNL, Alexandra Can, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectului despre 

prezentarea programului electoral: „ Eu știu cum trebuie gestionată o Primărie. Am în spate o 

experiență ce-mi permite să afirm că sunt un manager bun. Am avut ocazia să lucrez și în 

administrația publică, însă eu lucrez cu oamenii harnici. Astfel, eu știu ce-i asta să mergi la 

alegeri, să votezi, apoi să fii mințit” (27.04.2018). 

Candidatul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), Maxim Braila, a avut o 

apariție pozitivă în subiectul despre cel mai tânăr candidat la funcția de primar al capitalei – Maxim 

Braila, care și-a prezentat programul electoral. După spusele lui Maxim Braila, Chișinăul are 

nevoie de tineri specialiști, iar pentru acest lucru este nevoie de crearea unei facultăți speciale. 

Anume de acest lucru se va ocupa după ce va deveni primar: „Voi crea în cadrul unei universități 

o catedră care îi va învăța pe tineri managementul de gestionare. Aici vor activa profesori cu 

renume, specialiști în industrie, administrație publică, arhitectură etc. Acest lucru ne va permite 

pe viitor să ne educăm propriii profesioniști și specialiști”. O altă inițiativă a candidatului ține de 

transport. Astfel, Maxim Braila propune interzicerea intrării în oraș a camioanelor, iar intrarea în 

centru a transportului să fie contra plată, în afară de cel public: „Voi interzice intrarea în oraș a 

camioanelor. Gările auto vor fi scoase la periferia orașului, iar în locul acestora vor fi amenajate 

parcări multietajate. Parcările din oraș vor fi gestionate de către Primărie, ceea ce va aduce 

mijloace suplimentare în bugetul nostru”. Cel mai tânăr candidat intenționează să rezolve 

problema gunoiului, pentru aceasta Braila dorește să construiască o uzină contemporană de 

prelucrare a gunoiului: „Construcția uzinei de prelucrare a gunoiului. Gunoiștile existente au 

distrus viața a sute de oameni, au distrus câteva comune. În decursul a 6 luni voi începe lucrul 

privind construcția uzinei de prelucrare a gunoiului”. În concluzie, candidatul PPRM a subliniat 

că programul său electoral este destul de realist. De asemenea, Braila a declarat că în decursul unui 

singur an, va reuși să îndeplinească toate promisiunile făcute (26.04.2018). 

Candidatul independent la funcția de Primar General al capitalei, Silvia Radu, a obținut o 

prezentare pozitivă în cadrul subiectului despre înregistrarea în cursa electorală. Noul candidat a 

declarat că a intrat în cursa electorală și că degrevează din funcția de primar interimar. Silvia Radu 

a enumerat și s-a lăudat cu realizările sale cât s-a aflat în funcția de primar interimar al Chișinăului: 

„ Am reușit să deschid Primăria către cetățeni, am reușit să începem procesul de curățenie și 

eliminare a corupției interne, să transparentizăm bugetul capitalei și să determinăm angajații 

Primăriei să se implice cât mai activ, cât mai rapid și cât mai eficient în soluționarea problemelor 

locuitorilor Chișinăului”. Cât privește platforma electorală, candidatul independent a menționat 

că programul său electoral este extrem de realist, care vizează o continuare la ceea ce a realizat 

până acum. Cu toate acestea, Silvia Radu nu a prezentat detalii, argumentând că programul va fi 

prezentat odată cu deschiderea contului electoral al candidatului: „Am un program de un an de 

zile, cât durează mandatul, pentru ca cetățenii să-și poată da votul. Acest program este axat pe 

urgențele care există la Chișinău și problemele importante pe care le are orașul. Eu cred că sunt 

probleme la care deja s-a început să se lucreze și îmi doresc foarte mult să ducem până la capăt 

toate inițiativele care sunt pornite la municipalitate. Este un program electoral realist, bazat pe 

acțiuni, după cum am spus, care deja se implementează”. Silvia Radu a declarat că nu este o 

persoană săracă, ea și soțul său au propria lor afacere. Prin urmare, bugetul familiei va fi cheltuit 

în campania electorală (25.04.2018).  

Apariția negativă a Silviei Radu s-a datorat subiectului despre declarațiile făcute la adresa 

sa de către un expert în cadrul emisiunii „Reflector Analitic”: „Candidatul independent a efectuat 

cheltuieli, dar nu a raportat nicăieri. Acele 18 corturi pe care le-a avut doamna Silvia Radu tot 

au costat, unde sunt acești bani? Nimeni nu a raportat nimic pentru oamenii care au colectat acele 

semnături” (27.04.2018).  

Candidatul PPPDA pentru funcția de Primar General al Capitalei, Andrei Năstase, s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectului despre intenția de a redenumi râul Bâc, chiar dacă numele 

acestuia are o vechime de secole. Declarația a fost făcută de candidatul PPPDA, Andrei Năstase: 

„Am fost și am verificat ce se întâmplă la nivelul Bâcului, și o denumire așa mai, așa cum este ea, 

poate va veni timpul când vom pune problema schimbării acestei denumiri, dar degeaba schimbi 
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denumirea dacă n-ai schimbat calitatea acestui râuleț, care ar putea să se transforme într-o zonă 

de agrement și asta ne propunem, pe o porțiune foarte marea a Bâcului, să avem o zonă de 

agrement”. Este demn de remarcat faptul că însuși candidatul DA și PAS a dat o notă înaltă 

propriului program electoral. Cu toate acestea și-a exprimat ferma convingere că doar el va fi 

capabil să schimbe spre bine situația din municipiu. Andrei Năstase: „Programul nostru este 

elaborat în conformitate cu prioritățile chișinăuienilor. Am ținut cont de nevoile orășenilor, dar 

toți conștientizăm un lucru: până nu eliminăm corupția, până nu eliminăm haosul, până nu 

instalăm ordinea, la nivelul Primăriei, a instituțiilor Primăriei, a direcțiilor, a serviciilor acestei 

Primării, nimic nu se va produce, schimbarea nu se va produce” (25.04.2018). 

O prezentare negativă Andrei Năstase a obținut-o în cadrul subiectului despre declarațiile 

lui Ion Ceban, că este uimit de faptul că Andrei Năstase a trecut testul de incoruptibilitate în fața 

Maiei Sandu, „ținând cont de legăturile lui cu indivizi dubioși și despre lucrurile murdare pe care 

le cunoaștem despre el” (27.04.2018).  

Detaliere: 

 

Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 12 min. 59 sec. 09 min. 45 sec. 03 min. 14 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 57 sec. 01 min. 34 sec. 01 min. 23 sec. 0 sec. 

S. Radu, ID 02 min. 28 sec. 58 sec. 01 min. 10 sec. 20 sec. 

V. Costiuc, PPDA 02 min. 21 sec. 0 sec. 02 min. 21 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 20 sec. 02 min. 02 sec. 18 sec. 0 sec. 

A. Năstase, PPPDA 02 min. 16 sec. 01 min. 05 sec. 50 sec. 21 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 58 sec. 41 sec. 56 sec. 21 sec. 

M. Braila, PPRM 01 min. 48 sec. 01 min. 44 sec. 04 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 56 sec. 32 sec. 24 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 55 sec. 42 sec. 13 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 13 sec. 0 sec. 13 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 

 

 

Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 12 min. 59 sec. 06 min. 28 sec. 06 min. 31 sec. 



37 

 

V. Munteanu, PL 02 min. 57 sec. 01 min. 28 sec. 01 min. 29 sec. 

S. Radu, ID 02 min. 28 sec. 58 sec. 01 min. 30 sec. 

V. Costiuc, PPDA 02 min. 21 sec. 01 min. 36 sec. 45 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 20 sec. 01 min. 02 sec. 01 min. 18 sec. 

A. Năstase, PPPDA 02 min. 16 sec. 01 min. 11 sec. 01 min. 05 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 58 sec. 59 sec. 59 sec. 

M. Braila, PPRM 01 min. 48 sec. 54 sec. 54 sec. 

A. Can, PNL 56 sec. 44 sec. 12 sec. 

V. Strătilă, PVE 55 sec. 42 sec. 13 sec. 

A. Roșco, PCNM 13 sec. 0 sec. 13 sec. 

A. Mîțu, PRSM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 

 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul de timp acordat partidelor politice, PSRM a obținut cea mai mare cotă 

procentuală de 79 la sută (01 oră 19 min. 12 sec.), urmată de PL – cu 5,8 la sută (05 min. 47 

sec.). ID a obținut un volum procentual de 2,5 la sută (02 min. 28 sec.), fiind urmat de PPDA, 

PȘ și PPPDA – cu 2,3 la sută (02 min. 21 sec.) fiecare. PUN a avut o prezență de 2% (01 min. 

58 sec.), iar PPRM – de 1,8% (01 min. 48 sec.). Mai puțin de 1% au acumulat PNL, PVE, 

PCNM și PRSM.  
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Conotația reflectării:  

 

 
 

Conotația pozitivă pentru PSRM s-a datorat subiectelor despre: Liderul fracțiunii PSRM 

din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi, împreună cu deputatul PSRM, Vladimir Golovatiuc, 

au participat la Adunarea Interparlamentară a CSI, care s-a desfășurat în Rusia, Sankt-Petersburg. 

Zinaida Greceanîi a fost decorată cu medalie pentru consolidarea cooperării parlamentare, iar 

deputatul Vladimir Golovatiuc – cu ordinul cooperării (21.04.2018; 22.04.2018); Partidul Socialist 

a declarat că anul acesta va fi împărțit un număr record de panglici Sfântul Gheorghe. De 

asemenea, în oraș, precum și în alte regiuni ale țării, au fost demarate un șir de acțiuni menite să 

sprijine veteranii de război. Deputatul socialist Vladimir Odnostalco: „Avem foarte mulți veterani 

în țară de care nimeni nu are grijă. De aceea, începând cu acest an, am inclus și categoria dată 

în lista noastră de priorități. Le venim în ajutor de fiecare dată când au nevoie (le cumpărăm 

produse, mergem la farmacie etc.) De asemenea, de Ziua victoriei planificăm să împărțim 

jumătate de milion de panglici în toată țara” (21.04.2018, 22.04.2018); Deputatul socialist 

Vladimir Odnostalco a declarat că tinerii socialiști se ocupă de restabilirea monumentelor de război 

vechi, uitate de stat: „Un aspect important sunt monumentele de război vechi. Tinerii socialiști se 

ocupă, la momentul dat, de restabilirea acestora. Dat fiind faptul că puterea actuală a uitat de 

ele, pe ei nu-i interesează acest lucru, vedem acum un unionist, putem să-i mai numim și 
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neofasciști, deoarece așa și este, ei, din păcate, scandează prin Chișinău și acest lucru trebuie 

interzis. De aceea, lucrul pe care-l facem noi este foarte important. Alături de noi sunt oamenii 

simpli, care ne susțin și sunt împotriva unionismului”. Deja peste câteva săptămâni, cu susținerea 

socialiștilor, la Chișinău va fi organizată acțiunea „Panglica Sfântului Gheorghe”, iar pe data de 9 

mai va fi organizat Marșul Victoriei. Aceste evenimente vor fi desfășurate pentru prima dată în 

Moldova la o scară atât de largă (21.04.2018; 22.04.2018); După un simplu prim-ministru Iurie 

Leancă, pe durata mandatului căruia a fost furat miliardul, exemplul se pare că este preluat cu pași 

grăbiți de primarul general interimar Silvia Radu. După mai multe proteste organizate împotriva 

construcției ilegale ridicate în fața unui bloc din bulevardul Moscova, locatarii acestuia au venit 

să-i ceară socoteală edilului interimar. Scandând lozinci împotriva administrației locale, locatarii 

au încercat să-și facă dreptate. Dacă odată venită la Primărie Silvia Radu nu pierdea ocazia să 

vorbească despre deschiderea sa față de problemele chișinăuienilor, de facto, drumul către 

primarul general interimar s-a dovedit a fi de nestrăbătut pentru grupul de protestatari. La strigătul 

de ajutor al protestatarilor nu a rămas indiferentă consilierul municipal PSRM, Eugenia Ceban, 

oferindu-le sprijinul necesar de a intra în instituție și de a discuta nemijlocit cu edilul interimar al 

Chișinăului, Silvia Radu (23.04.2018); Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a menționat 

că situația din țara noastră se va normaliza după alegerile parlamentare programate pentru toamna 

acestui an, când vor fi câștigate de PSRM. Astfel, Dodon a dat de înțeles că socialiștii vor obține 

o victorie răsunătoare la alegeri, formând o majoritate parlamentară și un nou guvern. Președintele 

Republicii Moldova, Igor Dodon: „Toate se vor încheia în toamnă: după alegeri, vom avea un nou 

parlament și un guvern moldovenesc normal”. Este de remarcat faptul că rezultatele recentelor 

sondaje arată că după alegerile parlamentare, PSRM va avea cea mai mare componență din 

Legislativul țării, fiind nu numai cea mai mare fracțiune parlamentară, ci și una majoritară 

(24.04.2018); La Chișinău a fost lansat proiectul pilot „A Way”, care are drept scop ghidarea 

locuitorilor capitalei să ajungă de la punctul A la punctul B. Inițiatorii proiectului sunt consilierii 

municipali din partea PSRM. Deocamdată, aplicația dată este testată pe 6 troleibuze cu numărul 

30, dotate cu sistemul GPS. Proiectul dat este conceput pentru a facilita atât viața locuitorilor din 

Chișinău, cât și cea a oaspeților orașului. Anton Leadschii, consilier municipal PSRM: „La moment 

nu putem să arătăm cu precizie dacă e posibil să arătăm ora sosirii unui troleibuz la o stație 

anumită, deoarece nu avem benzi destinate transportului public. Doar în cazul în care acestea ar 

apărea, blocajele în trafic ar putea să dispară”. Noul sistem de urmărire ar putea fi de folos nu 

numai transportatorilor, ci și Primăriei. Dacă proiectul va fi aprobat, pasagerii nu vor mai fi nevoiți 

să aștepte troleibuzul în stație (25.04.2018, 28:04.2018, 29.04.2018); În cadrul unei lecții publice, 

Gherman Gref a vorbit despre inovațiile moderne și impactul acestora asupra societății. Astfel, în 

subiect a fost menționat faptul că fracțiunea PSRM în Consiliul Municipal deja a implementat o 

serie de categorii concrete din seria „Într-un pas cu vremurile”. Este vorba despre biletele 

electronice în transportul public, gestionarea electronică a documentelor în administrația publică 

locală, achizițiile publice electronice și altele (28.04.2018, 29.04.2018). 

PL a obținut o conotație negativă a reflectării datorită subiectelor despre: Eforturile depuse 

de Chișinău și Tiraspol, începând cu 1 septembrie 2018, automobilele din stânga Nistrului vor 

avea plăcuțe neutre, care le va permite mașinilor înmatriculate în regiunea transnistreană să fie 

admise și în alte țări. Decizia însă i-a nemulțumit pe liberal-democrați și liberali, care au cerut 

audierea în plenul Parlamentului a vicepremierului pentru Reintegrare, Cristina Lesnic. În 

contextul solicitării enunțate de PLDM și PL, peste 200.000 de cetățeni din stânga Nistrului dețin 

buletinul de identitate al Republicii Moldova. Inițiativa fiind menită să asigure libertatea circulației 

acelor cetățeni care, la rândul său, va asigura și libertatea afacerilor. Deputatul PSRM, Vlad 

Bătrîncea, a menționat că din vina retoricii PLDM și PL, țara nu poate fi reîntregită (26.04.2018, 

28.04.2018, 29.04.2018); Avocatul Fadei Nagacevschi, invitat în calitate de expert în cadrul 

emisiunii „Reflector Analitic” a catalogat PL ca unul dintre cele mai obraznice partide în ceea ce 

privește finanțarea. În ultimul raport financiar care a fost prezentat s-a constatat că ei folosesc, în 

genere, subvențiile de stat în cadrul campaniei electorale (27.04.2018).  
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Detaliere: 

 

Partide 

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 1 oră 19 min. 12 sec. 27 min. 20 sec. 51 min. 52 sec. 0 sec. 

PL 05 min. 47 sec. 1 min. 34 sec. 03 min. 41 sec. 32 sec. 

ID 02 min. 28 sec. 58 sec. 01 min. 10 sec. 20 sec. 

PPDA 02 min. 21 sec. 0 sec. 02 min. 21 sec. 0 sec. 

PȘ 02 min. 20 sec. 02 min. 02 sec. 18 sec. 0 sec. 

PPPDA 02 min. 16 sec. 01 min. 05 sec. 50 sec. 21 sec. 

PUN 01 min. 58 sec. 41 sec. 56 sec. 21 sec. 

PPRM 01 min. 48 sec. 01 min. 44 sec. 04 sec. 0 sec. 

PNL 56 sec. 32 sec. 24 sec. 0 sec. 

PVE 55 sec. 42 sec. 13 sec. 0 sec. 

PCNM 13 sec. 0 sec. 13 sec. 0 sec. 

PRSM 4 sec. 0 sec. 4 sec. 0 sec. 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost de 77,1%, iar cota femeilor a fost de 22,9%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „Accent TV”, 

în perioada de raport 20-29.04.2018, a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin 

conotația pozitivă, în preponderență candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. 

Chișinău, Ion Ceban, precum și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.  

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Accent TV” nu a respectat alin. (2) al art. 

7 din Codul audiovizualului, care prevede: „Acordând timpi de antenă unui partid sau unei 

mișcări politice pentru propagarea pozițiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de 

asemenea, în cadrul aceluiași gen de programe și la aceeași oră, timpi de antenă altor partide și 
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mișcări politice fără tergiversări neîntemeiate și fără a favoriza un partid anume, indiferent de 

procentajul reprezentării sale parlamentare”. 

Este de specificat că nu au fost atestate derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 

21.07.2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITV 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „ITV”, Valeriu Munteanu a avut o pondere de 

32,2% (17 min. 05 sec.), fiind urmat de Ion Ceban și Andrei Năstase – cu 19,8% (10 min. 31 

sec.) și, respectiv, 12,8% (06 min. 46 sec.). Vasile Costiuc a beneficiat de o prezență de 11,3% 

(05 min. 58 sec.), Silvia Radu – de 7,5% (03 min. 58 sec.), Alexandr Roșco – de 5,7% (03 min. 

01 sec.), Constantin Codreanu – de 4,8% (02 min. 34 sec.). Alexandra Can a fost mediatizată 

în volum de 2,3% (01 min. 13 sec.), iar Victor Strătilă a fost reflectat în volum de 2,1% (01 

min. 06 sec.). Candidatul PȘ, Reghina Apostolova, a avut o prezență de 1,4% (43 sec.), 

urmată de Alexandru Mîțu și Maxim Braila – care au fost mediatizați mai puțin de 1%.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Candidatul PL la funcția de Primar General, Valeriu Munteanu, s-a evidențiat printr-o 

prezență pozitivă în cadrul subiectului despre lansarea în campania electorală cu sloganele „Lupt 

nu mă ascund” și „Împreună facem istorie”. Prezent la eveniment, ex-primarul Dorin Chirtoacă s-

a referit la calitățile atât personale, cât și profesionale ale lui Valeriu Munteanu: „Domnul 

Munteanu are tot ce nu au nimeni din toți ceilalți, are în spate patru fetițe și soția, dar cele patru 

fetițe, care sunt la vârsta preșcolară și școlară, iată pe cine are în spate domnul Munteanu, nu 

diverse persoane dubioase, și aceasta este garanția că domnul Munteanu va fi în serviciul 

cetățenilor Chișinăului și Republicii Moldova în continuare, pentru că va lupta pentru viitorul 

copiilor săi. Din acest punct de vedere, domnul Munteanu are un mare avantaj față chiar de mine 

personal, pentru care te felicit, Valeriu, bravo din acest punct de vedere”. În cadru a evoluat și 

candidatul PL, Valeriu Munteanu, care și-a prezentat platforma electorală: „Dragi colegi și 

prieteni, ne cunoaștem demult și știți că eu întotdeauna sunt sincer și corect. Eu întotdeauna spun 

ce gândesc și fac ceea ce spun. Am decis să candidez pentru postul de primar al Chișinăului pentru 

că iubesc Chișinăul, iubesc chișinăuienii și pe toți cei care au ales să locuiască în orașul nostru 
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drag. Îmi asum această răspundere pentru că sunt singurul candidat care a dovedit că vrea, știe 

și poate. Nu vin la Primăria Chișinău cu gândul la parlamentarele din toamnă, cum fac alți 

candidați. Declar cu toată responsabilitatea că, atunci când voi fi ales primar al Chișinăului, nu 

voi participa la acele alegeri parlamentare din toamnă și mă voi dedica în totalitate orașului” 

(21.04.2018; în reluare – 22.04.2018); Valeriu Munteanu a obținut o conotație pozitivă și în 

subiectul din 25.04.2018 (în reluare: 28.04.2018 și 29.04.2018), în care candidatul PL susține că 

s-a pregătit mult pentru această funcție și candidează pentru a continua lupta pentru democrație, 

ca locuitorii municipiului să aibă o viață mai bună. Valeriu Munteanu: „Eu sunt unicul candidat 

dintre toți acei înscriși în listă care au fost sau care urmează să fie înscriși, cei care au candidat 

liber sau cei care au fost puși de Plahotniuc să candideze. Am fost primar și am o experiență în 

acest sens. Facultate de primar nu există în Republica Moldova și nu toată lumea poate să 

deprindă acest lucru. La fel, sunt de profesie jurist și nu mi-am mâncat pâinea degeaba atunci 

când am fost în Parlament, am scris peste 130 de proiecte de legi care, în marea lor majoritate, 

au prins viață, și atunci când am fost la putere, și atunci când am fost în opoziție. La fel, din 

perspectiva mea de deputat, am scris peste 30 de sesizări la Curtea Constituțională și am cea mai 

mare rată de câștig pe această dimensiune. La fel, am fost timp foarte scurt, de un an și zece luni, 

ministru al Mediului și am realizat extrem de multe chestiuni pentru Republica Moldova și pentru 

Chișinău. Important este că în aceste alegeri să ne mobilizăm, important este ca oamenii să lase 

frica, or, eu constat, la patru săptămâni până la alegeri, că anume frica este sentimentul dominant 

al cetățenilor din Republica Moldova”. 

Constantin Codreanu, candidat la funcția de Primar General din partea Partidului Politic 

„Partidul Unității Naționale”, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectul despre îndemnul 

acestuia la un dialog deschis cu candidatul de dreapta care va ajunge în turul doi al alegerilor 

pentru Primăria Chișinău. Totodată, Codreanu a venit cu următoarea precizare, în cazul în care va 

fi ales în funcția de Primar General al mun. Chișinău: „Eu voi rămâne unionist în calitate de 

primar al mun. Chișinău, dar aceasta nu înseamnă că voi face unionism de dimineață până seara. 

Vreau să fiu un om al faptelor, care ne va ajuta mai mult decât orice discurs unionist în perioada 

următoare, inclusiv pentru alegerile din toamnă” (21.04.2018; în reluare – 22.04.2018).  

În context pozitiv a fost reflectat și candidatul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”, Ion Ceban, care și-a expus poziția în privința construcțiilor ilegale în cadrul 

unei conferințe de presă: „Noi ne propunem drept scop să revizuim toate autorizațiile și să 

demarăm verificări repetate a actelor ce au stat la baza eliberării acestor autorizații pentru 

construcțiile unde există conflicte între beneficiarii de construcții și locatarii din casele învecinate. 

Vor fi contestate în organele de judecată superioare, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, toate deciziile în urma cărora beneficiarii de construcții au obținut câștig de cauză cu 

ignorarea opiniei locatarilor și fără organizate dezbaterilor publice”. În cadrul subiectului se mai 

menționează că Ion Ceban a vorbit despre intențiile sale de a realiza sistemul cu privire la achitarea 

în regim online pentru călătoria cu transportul public, de a facilita accesul persoanelor cu 

dizabilități, a mamelor cu copii în cărucioare în instituțiile publice și în transportul public. De 

asemenea, candidatul socialiștilor s-a referit la trotuare și carosabil adaptat pentru toate situațiile 

posibile și la teritoriile amenajate în conformitate cu standardele aplicate în urbele dezvoltate 

(21.04.2018; în reluare – 22.04.2018); Ion Ceban a fost prezentat în context pozitiv și în subiectul 

din 24.04.2018 (în reluare: 28.04.2018 și 29.04.2018), intitulat: „Chișinăul poate deveni un oraș 

al culturii, istoriei și turismului”. Astfel, în cadrul unei conferințe de presă, candidatul PSRM a 

vorbit despre concepția transformării Chișinăului într-un oraș al culturii, istoriei și al turismului: 

„Imediat după preluarea funcției de primar voi dispune efectuarea unei ample evaluări a stării 

monumentelor istorice, a monumentelor de arhitectură din capitală, vom veni cu un nou registru 

al acestor monumente, dar și cu planuri concrete de restaurare, reabilitare a fiecărui monument 

istoric. Capitala trebuie să-și recapete fața de altădată, capitala trebuie să devină din nou un 

motiv de mândrie pentru toți locuitorii, dar și o atracție turistică pentru străini. O atenție deosebită 

vom acorda restaurării și reconstrucției tuturor străzilor și clădirilor istorice ale Chișinăului 

vechi. În orice capitală europeană sau din spațiul CSI veți găsi și un oraș vechi, care e vizitat de 
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milioane de turiști anual. Chișinăul trebuie și poate avea o astfel de zonă”; Subiectul din 

27.04.2018 (în reluare: 28.04.2018) se referă la candidatul PSRM la funcția de Primar General al 

capitaliei, Ion Ceban, care propune un plan pentru dezvoltare pentru anii 2018-2040. Potrivit 

socialistului, dezvoltarea orașului trebuie să fie bazată pe un potențial industrial-științific solid de 

elaborare și dezvoltare a unui concept clar a rețelei de drumuri și străzi, dar și soluții complexe 

pentru trotuare, carosabile, alei, piețe și altele. În acest context, sunt puse pe post declarațiile făcute 

de Ion Ceban: „Prioritate pentru noi este și programul de salubrizare a orașului, care trebuie să 

fie unul primordial în acest sens. Salubrizarea și evacuarea deșeurilor și construcția unei uzine 

de reciclare a deșeurilor reprezintă încă un obiectiv prioritar în activitatea mea în calitate de 

Primar General al capitalei. Or, doar un oraș curat și confortabil poate fi iubit și salvat de sărăcie 

și haos. Sunt ferm convins că doar împreună cu toți chișinăuienii ne vom putea face orașul 

destoinic, luminos și minunat, transformându-l dintr-o localitate de periferie într-un oraș care 

merită pe deplin statutul de capitală”.  

Conotația pozitivă pentru candidatul Partidului Politic Platforma „Deminate și Adevăr”, 

Andrei Năstase, la funcția de Primar General de Chișinău, s-a datorat subiectului din 25.04.2018 

(în reluare: 28.04.2018 și 29.04.2018), care s-a referit la programul electoral: „Eu sunt sigur că 

programul meu unul judicios, unul bine elaborat, care cuprinde toate segmentele sociale, tot ce 

înseamnă toate dimensiunile administrației publice locale, dar și dimensiunea politică, despre 

care vorbea la început domnul Munteanu, pot fi suplimentate cu tot ce este mai bun din programul 

dumneavoastră, așa că eu zic că locuitorii Chișinăului găsesc o continuitate în ceea ce este bun, 

ceea ce a fost bun la nivelul Primăriei, cât a fost, nu vorbesc că a fost foarte mult, că a fost foarte 

puțin, nu sunt în momentul de față nici judecător. Se poate de găsit în programul nostru, alături 

de echipa noastră, care, repet, este cea mai bună, iar dacă dumneavoastră vorbeați despre faptul 

că ați fost primar, eu zic că sunt liderul unui partid, am sprijinul celor două partide PPPDA și 

PAS, avem sprijinul familiei populare europene, a partenerilor noștri din România și Europa, și 

acest lucru mă face încrezător că voi reprezenta tot ce înseamnă electorat, de sens națională, 

proeuropeană”. 

Alexandr Roșco, candidat la funcția de Primar General al municipiului Chișinău desemnat 

de către Partidul Politic „Casa Noastră-Moldova”, a beneficiat de o prezență pozitivă în subiectul 

din 25.04.2018 (în reluare: 28.04.2018 și 29.04.2018), în care își prezintă programul electoral: 

„Autoritățile încearcă să micșoreze atenția poporului față de problemele cu adevărat importante, 

precum prețurile mari, tarifele mari, drumurile, lipsa locurilor de muncă. Orașul se sufocă de 

probleme, eu propun să votați pentru mine deoarece eu întotdeauna am luptat pentru drepturile 

omului, niciodată nu am fost implicat în scheme de corupție, nu am trădat idealurile societății. 

Programul meu electoral este unul simplu și ușor de realizat, nu va permite privatizarea 

instituțiilor publice. Totodată propun să se oprească tăierea copacilor cu scopul de a ridica 

construcții, adoptarea unui nou plan de dezvoltare a orașului”. 

Vasile Costiuc, candidat la funcția de Primar General al Capitalei din partea Partidului 

Politic „Democrația Acasă”, a fost prezentat într-o manieră pozitivă în subiectul despre: 

Sensibilizarea cetățenilor asupra faptului cât este de importantă capitala pentru viitorul european 

al Republicii Moldova: „Aceste alegeri sunt pe atât de importante pentru locuitorii Chișinăului 

care așteaptă administrare, ordine, curățenie, drumuri, transport public și multe alte probleme pe 

care le-am moștenit de la precedenta guvernare, cât pe atât de mult așteaptă un mesaj și un semnal 

că această guvernare poate fi schimbată. Lucrul acesta poate fi început din Chișinău și în toamnă, 

calm, liniștit, pe cale democratică, schimbată guvernarea la nivel parlamentar. Noi propunem 

câteva din prioritățile noastre pe care le avem. Programul nostru se axează pe cinci priorități și 

primul pe care îl voi propune spre discuție publică va fi reorganizarea și dezvoltarea unei noi 

organigrame pentru această urbă, noi am moștenit un mecanism pe care nici Chirtoacă nu l-a 

înțeles până în ultima zi de aflare a sa la Primărie, care permite primarului să vină cu o 

organigramă de funcționare și să propună o altfel de Primărie, un altfel de sistem de administrare, 

mai ales că suntem în secolul XXI-lea, puteam să beneficiem de servicii electronice, de o platformă 

electronică care să ne ușureze statul la coadă și ar elimina foarte mult birocrația și corupția din 
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Primărie. Dezvoltarea unui plan urbanistic general, să nu se construiască haotic unde vrea 

mușchiul meu, și dacă eu îmi permit să plătesc sau să corup un funcționar, să construiesc în centrul 

Chișinăului o clădire nouă – asta înseamnă lipsă de viziune. Planul urbanistic este o chestie care 

poate fi făcută, în primul an de mandat, ca să poți demonstra chișinăuienilor ce vei face în 

următorii patru ani cu acest oraș” (25.04.2018; în reluare 28.04.2018 și 29.04.2018). 

Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General de Chișinău, a fost 

prezentată într-o manieră pozitivă în subiectul despre: Consiliul Electoral al Circumscripției 

Electorale municipale Chișinău nr. 1 a înregistrat-o pe Silvia Radu în cursa electorală. În acest 

context, Silvia Radu a venit a făcut următoarea declarație: „Aș vrea să profit de ocazie ca să le 

mulțumesc tuturor chișinăuienilor pentru susținerea pe care am avut-o în această perioadă în 

munca de zi de zi pe care am făcut-o. În scurtul mandat pe care l-am deținut am reușit să deschid 

Primăria către cetățeni, am reușit să începem procesul de curățenie și eliminarea corupției 

interne, să transparentizăm bugetul municipal și să determinăm angajații Primăriei să se implice 

cât mai activ, cât mai rapid și cât mai eficient în soluționarea problemelor locuitorilor 

Chișinăului. De asemenea, sunt bucuroasă că am reușit să pornesc unele proiecte majore, cum ar 

fi amenajarea strategiei transportului din Chișinău, am găsit finanțare pentru 70 de mijloace de 

transport care vor fi procurate în acest an și am început procesul de lansare a schimbării lifturilor 

din Chișinău, precum și procesul de procurare a apartamentelor sociale și multe alte lucruri” 

(25.04.2018); În subiectul din 27.04.2018, se menționează că Silvia Radu își dorește ca proiectele 

pe care le-a început la Primărie să fie duse la bun sfârșit și că aceste proiecte nu au conotație 

politică, dar de care au nevoie oamenii.  

Silvia Radu, candidat independent la funcția de primar de Chișinău, s-a regăsit într-o 

tonalitate negativă prin intermediul subiectului despre: Candidatul liberal Valeriu Munteanu a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale o sesizare prin care a solicitat ca Silvia Radu să nu fie 

înregistrată în cursa electorală, pe motiv că ar fi fraudat procesul de colectare a semnăturilor. 

Valeriu Munteanu: „Am solicitat să nu fie înregistrată Silvia Radu, candidatul Partidului 

Democrat, în baza actelor prezentate în calitate de candidat independent, din motivul colectării 

semnăturilor cu utilizarea resurselor administrative, constrângerii semnatarilor și încălcarea 

modului de perfectare a listelor de subscripție”. Potrivit candidatului PL, listele de subscripție, 

erau din start completate cu datele persoanelor ce activează în structurile publice. Mai mult, acesta 

afirmă că practic toate persoanele au fost impuse să semneze în liste sub amenințarea unor 

consecințe nefaste în legătură cu exercitarea atribuțiilor (24.04.2018; în reluare: 28.04.2018 și 

29.04.2018). 

Victor Strătilă, candidat din partea Partidului Politic „Partidul Verde Ecologist” la funcția 

de Primar General al Capitalei, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectul din 27.04.2018, în 

care susține: „Sunt cel mai bun candidat pentru că știu cum, pot și vreau să fac ca lucrurile în 

mun. Chișinău să ia o întorsură spre bine locuitorilor municipiului Chișinău”. 

În context pozitiv a fost reflectată și candidata la funcția de Primar General al Capitalei din 

partea Partidului Național Liberal, Alexandra Can, care a declarat că formațiunea a decis să 

înainteze un candidat după ce a înțeles că la aceste alegeri nu va exista un singur candidat de 

dreapta. Totodată, Alexandra Can a menționat că știe cum trebuie să fie gestionată o Primărie: „Eu 

știu cum trebuie gestionată o Primărie. Deci, experiența prin care am trecut îmi permite cu 

fermitate să spun că știu multilateral cum poate fi gestionată, prin sisteme performante de 

management, ceea ce este absent astăzi” (27.04.2018). 
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Detaliere: 

 

Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

V. Munteanu, PL 17 min. 05 sec. 07 min. 50 sec. 09 min. 15 sec. 0 sec. 
I. Ceban, PSRM 10 min. 31 sec. 05 min. 58 sec. 04 min. 33 sec. 0 sec. 
A. Năstase, PPPDA 06 min. 46 sec. 04 min. 12 sec. 02 min. 34 sec. 0 sec. 
V. Costiuc, PPDA 05 min. 58 sec. 03 min. 21 sec. 02 min. 37 sec. 0 sec. 
S. Radu, ID 03 min. 58 sec. 01 min. 20 sec. 50 sec. 01 min. 48 sec. 
A. Roșco, PCNM 03 min. 01 sec. 01 min. 33 sec. 01 min. 28 sec. 0 sec. 
C. Codreanu, PUN 02 min. 34 sec. 34 sec. 02 min. 00 sec. 0 sec. 
A. Can, PNL 01 min. 13 sec. 17 sec. 56 sec. 0 sec. 
V. Strătilă, PVE 01 min. 06 sec. 24 sec. 42 sec. 0 sec. 
R. Apostolova, PȘ 43 sec. 0 sec. 43 sec. 0 sec. 
A. Mîțu, PRSM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

 

Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

V. Munteanu, PL 17 min. 05 sec. 07 min. 45 sec. 09 min. 20 sec. 
I. Ceban, PSRM 10 min. 31 sec. 06 min. 29 sec. 04 min. 02 sec. 
A. Năstase, PPPDA 06 min. 46 sec. 05 min. 31 sec. 01 min. 15 sec. 
V. Costiuc, PPDA 05 min. 58 sec. 05 min. 03 sec. 55 sec. 
S. Radu, ID 03 min. 58 sec. 01 min. 20 sec. 02 min. 38 sec. 
A. Roșco, PCNM 03 min. 01 sec. 02 min. 18 sec. 43 sec. 
C. Codreanu, PUN 02 min. 34 sec. 01 min. 12 sec. 01 min. 22 sec. 
A. Can, PNL 01 min. 13 sec. 35 sec. 38 sec. 
V. Strătilă, PVE 01 min. 06 sec. 32 sec. 34 sec. 
R. Apostolova, PȘ 43 sec. 0 sec. 43 sec. 
A. Mîțu, PRSM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 
M. Braila, PPRM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 

 

 

 

Timp Total Intervenții directe Intervenții indirecte
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PL a beneficiat de o pondere de 

36% (21 min. 46 sec.), fiind urmat de PSRM și PPPDA – cu 19,8% (11 min. 58 sec.) și, 

respectiv, 13,4% (08 min. 06 sec.). PPDA a obținut o prestație de 9,9% (05 min. 58 sec.), ID 

– de 6,6% (03 min. 58 sec.), PCNM – de 5% (03 min. 01 sec.), iar PUN – de 4,2% (02 min. 34 

sec.). PNL a fost reflectat în volum de 2% (01 min. 13 sec.), iar PVE și PȘ au fost mediatizate 

în volum de 1,8% (01 min. 06 sec.) și, respectiv, 1,2% (43 sec.). Mai puțind de 1% au obținut 

PRSM și PPRM.  
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Conotația reflectării:  

 

 
 

PSRM a obținut o prezentare pozitivă în subiectul despre declarațiile făcute de președintele 

Republicii Moldova, Igor Dodon, referitor la alegerile care vor avea loc în anul curent. Astfel, Igor 

Dodon a declarat că socialiștii au șanse reale să câștige alegerile, atât în primăriile municipiilor 

Chișinău și Bălți, cât și la parlamentarele din toamnă (20.04.2018). 

Partidul Politic Platforma „Demnitate și Adevăr” a avut o conotație pozitivă în cadrul 

subiectului despre Chiril Moțpan, secretarul general al partidului, care s-a referit la campania de 

denigrare îndreptată împotriva PPPDA și a liderului acestuia, Andrei Năstase, inițiată de unele 

posturi TV. Chiril Moțpan: „PPPDA s-a pronunțat permanent împotriva unui asemenea gen de 

comunicare cu societatea și cu siguranță vom depune eforturi pentru a nu admite asemenea situații 

în viitorul apropiat, pentru că, intenționând cu adevărat să preluăm puterea și să aducem în 

fruntea statului oameni integri, oameni corecți, să avem un dialog sincer cu cetățeanul, un dialog 

bazat pe încredere pe bunul-simț și nu pe minciună și pe dezinformare” (21.04.2018; în reluare – 

22.04.2018). 

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PL 21 min. 46 sec. 08 min. 41 sec. 13 min. 05 sec. 0 sec. 
PSRM 11 min. 58 sec. 06 min. 10 sec. 05 min. 48 sec. 0 sec. 
PPPDA 08 min. 06 sec. 05 min. 16 sec. 02 min. 50 sec. 0 sec. 
PPDA 05 min. 58 sec. 03 min. 21 sec. 02 min. 37 sec. 0 sec. 
ID 03 min. 58 sec. 01 min. 20 sec. 50 sec. 01 min. 48 sec. 
PCNM 03 min. 01 sec. 01 min. 33 sec. 01 min. 28 sec. 0 sec. 
PUN 02 min. 34 sec. 34 sec. 02 min. 00 sec. 0 sec. 
PNL 01 min. 13 sec. 17 sec. 56 sec. 0 sec. 
PVE 01 min. 06 sec. 24 sec. 42 sec. 0 sec. 
PȘ 43 sec. 0 sec. 43 sec. 0 sec. 
PRSM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 
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PPRM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost cea dominantă – de 88,9%, iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă, de 11,1%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 

echidistanței și obiectivității, aceștia vor plasa fiecare știre astfel încât: în cazul 

subiectelor ce vizează situații de conflict, să se respecte principiul de informare din mai 

multe surse”. 

Astfel, la 24.04.2018 (în reluare la: 28.04.2018 și 29.04.2018) a fost difuzat subiectul 

despre candidatul liberal la funcția de Primar General al Capitalei, Valeriu Munteanu, care 

a înaintat Comisiei Electorale Centrale o sesizare prin care a solicitat ca Silvia Radu să nu 

fie înregistrată în cursa electorală, pe motiv că ar fi fraudat procesul de colectare a 

semnăturilor. Valeriu Munteanu: „Am solicitat să nu fie înregistrată Silvia Radu, 

candidatul Partidului Democrat, în baza actelor prezentate în calitate de candidat 

independent, din motivul colectării semnăturilor cu utilizarea resurselor administrative, 

constrângerii semnatarilor și încălcarea modului de perfectare a listelor de subscripție”. 

Potrivit candidatului PL, listele de subscripție erau din start completate cu datele 

persoanelor ce activează în structurile publice. Mai mult, Munteanu afirmă că practic toate 

persoanele au fost impuse să semneze în liste sub amenințarea unor consecințe nefaste în 

legătură cu exercitarea atribuțiilor. 

 

De asemenea, s-a atestat că postul de televiziune „ITV”, în perioada de raport 20-

29.04.2018, a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, candidatul 
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electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Valeriu Munteanu, precum și Partidul 

Liberal.  

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „ITV” nu a respectat alin. (2) al art. 7 din 

Codul audiovizualului, care prevede: „Acordând timpi de antenă unui partid sau unei mișcări 

politice pentru propagarea pozițiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în 

cadrul aceluiași gen de programe și la aceeași oră, timpi de antenă altor partide și mișcări politice 

fără tergiversări neîntemeiate și fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul 

reprezentării sale parlamentare”. 
Este de specificat că nu au fost atestate derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 

21.07.2017. 
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NTV Moldova 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „NTV Moldova”, Ion Ceban a beneficiat de cea 

mai mare pondere – de 48,9% (20 min. 53 sec.), urmat de candidatul independent Silvia 

Radu și Vasile Costiuc – cu 12% (05 min. 07 sec.) și, respectiv, 10,7% (04 min. 33 sec.). Cu 

7,75 la sută (03 min. 18 sec.) a fost reflectat Andrei Năstase, Valeriu Munteanu a avut o 

prezență de 6,9 la sută (02 min. 58 sec.), Constantin Codreanu – de 5,2 la sută (02 min. 12 

sec.), Alexandra Can – de 3,2 la sută (01 min. 22 sec.), Victor Strătilă – de 3,1 la sută (01 min. 

20 sec.), iar Alexandr Roșco – de 2,3 la sută (59 sec.). 
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 Conotația reflectării: 

 

 
 

Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, s-a evidențiat printr-o tonalitate pozitivă 

datorită subiectelor despre: Candidatul PSRM este de părere că Chișinăul trebuie să devină mai 

prietenos pentru mediul de afaceri. El a declarat că își propune să prezinte, până în luna februarie 

a anului viitor, o hartă a investițiilor și să extindă zona economică liberă. În cadrul subiectului se 

menționează că Ion Ceban este convins că mun. Chișinău poate deveni o metropolă modernă doar 

dacă va asigura condiții pentru dezvoltarea afacerilor. În acest context, sunt puse pe post 

declarațiile făcute de Ion Ceban: „„La concret vom depune efort pentru a deschide o nouă subzonă 

„Expo Business Chișinău”, care și-a dovedit deja eficacitatea. Astăzi sunt peste 40 de rezidenți, 

investiții de peste 70 de milioane de dolari, peste 2000 de angajați. De asemenea, vom ajuta la 

crearea de noi parcuri industriale după exemplul „Tracom” – 40 de rezidenți, aproximativ 

jumătate de miliard de lei de investiții, peste o mie de muncitori. Vom sprijini activ asistența în 

reconstrucția infrastructurii, a zonelor industriale, instruirea lucrătorilor”. Jurnalista mai 

menționează că Ion Ceban promite că, în calitate de primar general, va implementa cele mai bune 

practici atât din orașele din Est, cât și din Vest: „Suntem gata să preluăm cele mai bune practici 

din orașele din Vest și din Est. Astăzi avem numeroase acorduri cu mai multe capitale: privind 

cooperarea în dezvoltarea strategiilor și documentații urbanistice, asistență în introducerea 

tehnologiilor avansate, programe urbane, soluții de transport și cele mai bune proiecte urbanistice 

și urbane care pot să existe la această etapă. Vom propune celor mai bune birouri arhitecturale 

străine să coparticipe la elaborarea și proiectarea proiectelor individuale și complexe pentru 

dezvoltarea și îmbunătățirea aspectului capitalei”. La finele subiectului, jurnalista menționează 

că, împreună cu echipa sa, Ion Ceban va elabora și un program municipal pentru a-i ajuta pe tinerii 

care vor să se lanseze în afaceri (20.04.2018); Candidatul PSRM intenționează să aducă în 

Chișinău practicile aplicate de metropolele occidentale, care permit fluidizarea traficului, 

reducerea consumului de energie și condiții de trai mai bune. Ion Ceban a declarat că adoptarea 

conceptului de oraș inteligent trebuie să aibă loc urgent, pentru a transforma Chișinăul într-o 

metropolă veritabilă: „Un punct important al viziunii noastre prevede ca, într-un viitor nu chiar 

îndepărtat, Primăria va emite certificate de urbanism în format electronic și va prelungi, pe 

aceeași cale, autorizațiile de construcție. Astfel, persoanele juridice vor economisi timp, dar, 
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totodată, va fi aplicată o lovitură dură birocrației și corupției, care sufocă de decenii Primăria 

Capitalei. De asemenea, cetățenii vor avea posibilitatea de a solicita emiterea în format 

electronic, prin intermediul unei platforme ce va creată special în acest sens, a certificatelor de 

urbanism, inclusiv prelungirea acestora, a autorizațiilor de construire și demolare”. De 

asemenea, va fi implementată o platformă electronică de plăți online, precum și de recepționare a 

petițiilor din partea localnicilor, mai susține candidatul PSRM: „Intenționăm să introducem o 

secțiune aparte pe site-ul Primăriei, care se va numi „Plăți Online”. De asemenea, experții noștri 

consideră oportună elaborarea unei aplicații speciale prin intermediul căreia cetățenii își vor 

putea transmite sesizările direct către Primărie. Avem chiar și o denumire convențională de lucru 

pentru această aplicație: „Chișinăul meu”…Viziunea privind transformarea Chișinăului într-un 

oraș smart prevede și dezvoltarea unor parteneriate ale Primăriei cu mediul privat, astfel încât 

chiar și programările la saloanele de frumusețe, sport etc., să poată fi făcute online. Adică vom 

merge pas cu pas pentru a face viața cetățenilor cât mai simplă, cât mai ușoară…Cetățenii vor 

putea sesiza organele competente despre probleme ca: gropi în asfalt, câini vagabonzi, resturi 

menajere aruncate la întâmplare, gunoi în mijloacele de transport, disfuncționalități în iluminatul 

public, coșuri de gunoi vandalizate, vehicule abandonate, blocaje din cauza zăpezii, avarii la apa 

rece și caldă, canalizare înfundată etc. Sesizările transmise vor putea fi însoțite de fotografii, video 

și de descrierea locației concrete, pentru ca serviciile municipale să poată interveni prompt în 

eliminarea obiectului sesizării”. La finele subiectului, jurnalista menționează că Ion Ceban a 

precizat că, la elaborarea conceptului privind transformarea Chișinăului într-un oraș inteligent, s-

a ținut cont atât de experiența liderului mondial în acest domeniu – Viena, cât și de experiența unor 

orașe mai mici, comparabile cu mun. Chișinău (23.04.2018); În cadrul subiectului intitulat „Copiii 

străzii, în atenția lui Ion Ceban” se menționează că copiii care se adăpostesc în scările blocului de 

pe bd. Ștefan cel Mare din Capitală vor fi luați sub tutela autorităților municipale. Mai mult, ei vor 

fi asigurați cu haine și alimente și vor beneficia de consultație medicală. Măsurile au fost 

întreprinse de autorități la insistența candidatului PSRM pentru funcția de primar al Capitalei. Într-

o postare pe rețelele de socializare, Ion Ceban a declarat: „Nu e covor de flori. Este intrarea în 

blocul pe bd. Ștefan cel Mare. Tot etajul tehnic este plin de oameni fără adăpost care migrează 

între aceste blocuri și alte spații în funcție de timpul de afară. Majoritatea sunt minori. Ca și în 

multe cazuri, e o catastrofă socială alături de noi” (23.04.2018); Monumentele istorice și cele de 

arhitectură din Capitală pot deveni o atracție pentru turiști. Așa că vor fi păstrate și reabilitate. Asta 

promite candidatul PSRM pentru funcția de Primar General al Chișinăului, Ion Ceban. El a 

subliniat că-n ultimul deceniu, locuitorii orașului au asistat la distrugerea cu bună știință a 

monumentelor de arhitectură, iar această practică vicioasă nu va mai fi tolerată. Deopotrivă cu 

reabilitarea infrastructurii culturale, Ceban susține că va crea zone și centre de agrement. În calitate 

de primar, Ceban promite o amplă evaluare a monumentelor istorice, culturale și de arhitectură și 

crearea unui registru a acestora: „Vom veni cu un nou registru al acestor monumente, dar și cu 

planuri concrete de restaurare, reabilitare a fiecărui monument istoric. Capitala trebuie să-și 

recapete fațada de altădată, trebuie să devină din nou un motiv de mândrie pentru toți locuitorii, 

dar și o atracție turistică pentru străini. O atenție deosebită o vom acorda restaurării și 

reconstrucției tuturor străzilor istorice ale Chișinăului vechi. În orice capitală europeană sau din 

spațiul CSI veți găsi și un oraș vechi, care e vizitat de milioane de turiști anual. Chișinăul trebuie 

și poate avea o astfel de zonă”. Pentru ca cel mai mare oraș al țării să devină atractiv, candidatul 

socialiștilor susține că va crea zone turistice și iarmaroace tematice. Mai mult, va fi inițiat un 

program special pentru crearea zonelor de agrement turistice și de pescuit sportiv: „Noi abordăm 

lucrurile în complex și, anticipând o creștere a numărului de turiști ca urmare a reabilitării 

infrastructurii istorice, arhitecturale și culturale a capitalei, avem un plan de creare a de zone 

turistice culturale și de divertisment, a festivalurilor tematice și a evenimentelor festive ce ar 

reprezenta interes și pentru locuitorii capitalei, dar și pentru turiști. Cu același scop vom acorda 

suport pentru concursurile internaționale de film, dans etc., iar pentru a atinge un efect maxim, 

ne propunem promovarea activă a brandului „Chișinău – pe arena națională și internațională””. 

La finele subiectului, jurnalista a menționat că Ion Ceban a mai precizat că va crea un centru 
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municipal pentru meșteșugurile populare după exemplul altor capitale din regiune (24.04.2018); 

Pentru stoparea procesului de distrugere a edificiilor din Chișinău, candidatul PSRM, Ion Ceban, 

propune ca instituțiile social-culturale din Capitală trebuie să rămână în proprietatea statului sau 

să fie răscumpărate, dacă au fost privatizate, iar Primăria trebuie să-i oblige pe investitori să 

păstreze statutul și profilul lor: „Părerea noastră este că proprietarul trebuie să dea dovadă de 

inițiativă socială și să construiască acolo un complex sportiv. Încă un exemplu de acest gen este 

și cazul complexului sportiv „Moldova”, care a fost vândut de sindicate și apoi a dispărut. Alte 

edificii care au dispărut este cinematograful „Gaudeamus”, „Iskra”, „Flacăra”, „Casa 

tineretului” din Valea Trandafirilor – este un număr enorm de mare de edificii care aveau menirea 

de spații de cultură, spații pentru tineri, pentru familii, sport și pentru ceea ce se numește buna 

dezvoltare, nu spații pentru consum. Oameni buni, ajunge cu atâta consum în Chișinău!”. În 

cadrul subiectului se mai menționează că Ion Ceban s-a arătat indignat de faptul că-n ultimele zile, 

actuala conducere a Primăriei nu a mișcat un deget pentru a opri distrugerea Palatului de Cultură 

al Sindicatelor: „Nu am văzut nicio reacție a Primăriei în acest sens. De aceea, propunerea și 

viziunea noastră este să stimulăm cooperarea în vederea construcției obiectivelor sportive și de 

menire culturală, să răscumpărăm ceea ce a rămas, dacă, totuși, a fost vândut, dar și de obligat 

proprietarii să păstreze statutul și profilul edificiilor rămase. Numai astfel vom salva și vom 

restabili ceea ce s-a distrus” (25.04.2018); Programul electoral prezentat de Ion Ceban, candidat 

PSRM, conține acțiuni ca: atragerea investițiilor pentru reparația capitală a străzilor, amenajarea 

parcurilor și terenurilor de joacă, iluminarea străzilor și construcția canalelor de canalizare. Astfel, 

Ion Ceban a declarat că va merge în fiecare sat pentru a le prezenta oamenilor soluții concrete 

pentru toate problemele. Ceban a declarat că s-a preocupat de problemele acestor localități și în 

ultimii ani. În acest sens, candidatul PSRM a amintit despre construcția stației care permite 

asigurarea cu apă potabilă a satelor Bubuieci și Bâc, proiectarea și construcția sistemului de 

asigurare cu apă și canalizare în comuna Budești, construcția Casei de Cultură în localitatea Vadul 

lui Vodă și reparația grădiniței din satul Colonița: „Implicarea noastră a fost mult mai largă și 

locuitorii din suburbii cunosc acest lucru. Nu mă voi opri la fiecare dintre reușitele noastre, deși 

ar trebui menționate, pentru că au fost obținute cu eforturi deosebite. Oamenii din suburbii știu 

foarte bine ce s-a făcut, pentru că suntem în dialog permanent cu ei”. În continuare jurnalista vine 

cu mențiunea că Ion Ceban a demonstrat și o bună cunoaștere a tuturor problemelor din localitățile 

aflate în componența municipiului Chișinău, prezentând soluțiile pentru acestea. În acest context 

sunt puse pe post declarațiile lui Ion Ceban, candidat PSRM: „Vadul lui Vodă 2018, direcționăm 

3 mln. de lei pentru canalizarea din Văduleni, iar în 2019 – „În orașul Vadul lui Vodă 2018” vom 

direcționa surse financiare pentru canalizarea din Văduleni, iar în 2019, pentru amenajarea 

pavajului pentru pietoni și iluminarea Parcului Nistrean, dar și pentru reparația mai multor străzi. 

La Cricova vom aloca 8 milioane de lei pentru construcția sistemului de canalizare în perimetrul 

mai multor străzi, dar și pentru amenajarea scuarului din strada Chișinăului, cu amplasarea unui 

teren de mini fotbal”. Jurnalista mai vine să specifice că și problema localnicilor din Trușeni nu a 

fost trecută cu vederea de către candidatul PSRM: „Asigurarea blocului nou al grădiniței nr.1 cu 

mobilier și echipament pentru cantină, gazificarea și instalarea rețelelor termice la Casa de 

Cultură, construcția drumului de acces, instalarea iluminatului stradal pe strada Mircea cel 

Bătrân”. Un proiect investițional va fi dezvoltat anul viitor și în satul Tohatin. Este vorba despre 

iluminarea străzilor și asigurarea cu apă și canalizare a cartierului nou. O altă decizie prevede 

asigurarea mai bună cu transport public a localităților din suburbii. În acest sens, sunt prezentate 

afirmațiile lui Ion Ceban: „Noi credem că trebuie să fie mai multe autobuze, inclusiv electrobuze, 

care ar putea lega nemijlocit Capitala de suburbii. Astăzi nu se respectă contractele care sunt, 

adică acele maxi-taxi sau rutiere, cum li se mai spune în popor, pur și simplu nu circulă până la 

ora cuvenită. Eu cred că foarte categoric în acest sens trebuie de intervenit. Acum este o mafie 

care, pur și simplu, este legată de Primăria mun. Chișinău. Și nu s-a intervenit nici cu un deget, 

deși este o decizie în acest sens, ca lucrurile să fie rezolvate”. Candidatul PSRM a dat asigurări 

că toate problemele locuitorilor din suburbii vor fi soluționate în mod profesionist. Ion Ceban a 

mai precizat că lucrările vor începe imediat după preluarea conducerii Primăriei capitalei, iar 
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rezultatele tuturor activităților vor fi resimțite în fiecare suburbie deja în 2019 (26.04.2018); 

Împreună cu echipa sa, Ion Ceban a elaborat un plan strategic de dezvoltare a Chișinăului până în 

anul 2040. Acesta prevede implementarea unor proiecte economice în domeniile economic și 

infrastructură. Dezvoltarea Chișinăului este posibilă doar cu condiția creării unui potențial 

industrial științific solid. În acest sens, Ion Ceban planifică să încurajeze toate inițiativele private. 

Candidatul PSRM a elaborat și o concepție de fluidizare a traficului rutier, care a devenit extrem 

de aglomerat în ultimii ani. Ion Ceban: „Noi venim cu un concept clar de dezvoltare eficientă a 

rețelei de drumuri și străzi pentru asigurarea fluxului de transport din centrul orașului și crearea 

unui centru administrativ, organizarea intersecțiilor de trafic denivelate, precum și a unui sistem 

conceptual de pietonale, dezvoltarea zonelor de transport extern – aeroportul, gara feroviară, 

gările auto. La fiecare ramură venim cu soluții concrete!”. În cadrul subiectului se mai 

menționează că Ion Ceban, candidatul PSRM, a împărțit capitala în 3 zone convenționale – 

rezidențială, industrial-comercială și recreativ-peisajistică, iar pentru fiecare dintre ele au fost 

elaborate măsuri de dezvoltare: „Acestea trebuie dezvoltate, dar nu prin metoda de înghesuire, 

cum au procedat foștii conducători ai administrației Primăriei. Aspectul acestora trebuie 

reabilitat, este necesară amenajarea lor și crearea de condiții de trai favorabile. Construcțiile 

rezidențiale trebuie să aibă loc pe teritorii de rezervă. Cât privește întreprinderile industriale, 

complexele științifico-industriale, acestea urmează a fi localizate în zona economică liberă a 

capitalei, precum și a parcurilor tehnice și industriale ce urmează să se dezvolte activ în următorii 

ani”. O altă propunere pe care și-o asumă Ion Ceban este reabilitarea pasajelor subterane, 

raționalizarea consumului apelor din sonde, precum și construcția unor pasaje subterane noi: 

„Considerăm necesară o reconstrucție capitală a acestor spații subterane, și acest lucru poate fi 

făcut în viitorul cel mai apropiat, precum și schițarea unor treceri subterane noi pe principala 

arteră a capitalei. Apele subterane ar putea fi folosite în scopuri tehnice, salubrizarea și 

evacuarea deșeurilor și construcția unei uzine de reciclare a deșeurilor, reprezintă încă un 

obiectiv prioritar în activitatea mea de Primar General al municipiului. Or, doar un oraș curat și 

confortabil poate fi iubit și salvat de sărăcie și haos!”. În cadrul subiectului se mai specifică că 

Ceban promite și reamenajarea tuturor parcurilor și crearea unei zone de agrement de-a lungul 

șoselei Ialoveni, între șoseaua Poltava și șoseaua Hâncești: „În această zonă preconizăm 

dezvoltarea unui stadion cu o capacitate mare de locuri și a unui bazin de înot, care să corespundă 

standardelor mondiale, a unui palat al sporturilor de iarnă, a terenurilor pentru tenis și a 

stadioanelor acoperite. Considerăm inadmisibil construcția în parcuri a blocurilor rezidențiale și 

a edificiilor ce nu corespund normelor și necesităților de dezvoltare a spațiului public. De aceea, 

vom lupta cu acest fenomen și îi vom trage la răspundere pe cei care au eliberat autorizații pentru 

astfel de construcții”. La finele subiectului, jurnalista vine să precizeze că „în planul de dezvoltare 

a Capitalei, elaborat de echipa candidatului PSRM, sunt prezentat soluții pentru toate problemele 

orașului. De asemenea, în document au fost incluse și prioritățile pe termen mediu, dar și pe 

termen scurt. Programul poate fi consultat pe site-ul ionceban.md” (27.04.2018).  

Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost 

prezentată în context pozitiv în subiectul despre decizia de a semna cererea de suspendare din 

funcția de primar interimar al Capitalei. Astfel, Radu a declarat că a fost o onoare să managerieze 

problemele municipiului: „A fost o onoare pentru mine ca, în ultimele 5 luni, să manageriez 

problemele municipiului”. De asemenea, Silvia Radu a mai declarat: „Eu sunt un candidat 

independent. Cred că pe parcursul acelor 5 luni când am activat în Primărie am demonstrat prin 

fapte că unicul interes care este promovat la Primărie este interesul tuturor cetățenilor care 

locuiesc la Chișinău și nicidecum altfel. Nu am în spatele meu niciun partid politic”. 

În context negativ, Silvia Radu a fost reflectată în subiectul despre PSRM, care au acuzat-

o pe fosta șefă a Union Fenosa că a ajuns la conducerea Primăriei în mod ilegal, iar procedura de 

numire a Silviei Radu în funcția de primar interimar a fost contestată la Curtea Constituțională de 

către socialiști. Jurnalista menționează că în spațiul public au apărut informații și dovezi, potrivit 

cărora, în spatele Silviei Radu ar sta democrații lui Vlad Plahotniuc (25.04.2018); Silvia Radu este 

învinuită de evaziune fiscală și conflict de interese. Expertul în energetică Sergiu Tofilat a făcut 
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public un raport de control efectuat de ANRE la Red Union Fenosa în 2013, când compania era 

gestionată de primarul interimar degrevat. Potrivit documentului, în perioada în care Silvia Radu 

a deținut funcția de manager al celui mai mare distribuitor de energie electrică din țară, compania 

a admis acțiuni ilegale și a fost implicată în evaziune fiscală de zeci de milioane de lei. În acest 

context, sunt puse pe post declarațiile lui Sergiu Tofilat: „Deci, încălcările care au fost constatate 

în raport se referă la următoarele: Compania Red Union Fenosa a transferat aproape 170 de 

milioane de lei la compania INDRA-Sisteme SRL, unde dna Radu a fost fondator și administrator. 

Deci, se primește un pic de conflict de interese. Tu ești administrator la o companie, îți fondezi 

altă companie și îți achiți zeci de milioane de lei pentru servicii de consultanță”. În continuare, 

jurnalista menționează că o altă ilegalitate semnalată de experți vizează un împrumut ineficient. În 

loc să se împrumute de la o instituție financiară la o rată de 4,5%, Silvia Radu a decis să contracteze 

un credit de la o altă companie cu o rată de tocmai 14,5%. Sergiu Tofilat: „Cu alte cuvinte, având 

credite plus 4 jumătate, tu te împrumuți de la o companie afiliată, plus 14 jumătate. Ce înseamnă 

asta? 10% din 5 milioane de dolari, deci cu 10% mai mare dobânda, 10% din 5 milioane de dolari 

astea-s 500 de mii de dolari. Asta înseamnă majorarea cheltuielilor, reducerea profitului și, 

respectiv, dacă ai profit mai mic plătești și impozite mai mici. Cu alte cuvinte, asta se numește 

evaziune fiscală” (27.04.2018).  

Candidatul partidului Politic „Partidul Unității Naționale” la funcția de Primar General al 

Capitalei, Constantin Codreanu, a fost prezentat în context pozitiv în subiectul despre fostul 

purtător de cuvânt al lui Timofti, Vlad Țurcanu, care a decis să se implice în campania electorală 

alături de Constantin Codreanu. Țurcanu consideră că doar Codreanu reprezintă interesele 

electoratului unionist din Chișinău: „Din punctul meu de vedere, acest electorat proromânesc din 

mun. Chișinău are nevoie de un primar care să îi reprezinte și care să-i ajute să-și construiască 

un oraș frumos. Acesta este primul motiv pentru care am decis să-i fiu alături candidatului 

Constantin Codreanu”. La rândul său, Constantin Codreanu a inițiat un dialog deschis cu partidele 

de dreapta: „Noi în precampanie am început discuțiile cu toate partidele de pe dreapta și mâna pe 

care le-am întins-o atunci, rămâne întinsă-n continuare. Suntem oamenii dialogului și suntem 

oameni care își doresc un Chișinău românesc, un Chișinău european, și pentru asta suntem dispuși 

să discutăm cu absolut toți cei care își doresc același lucru. Noi rămânem deschiși pentru orice 

fel de negocieri. Îi așteptăm alături de noi” (26.04.2018).  

În context negativ, Constantin Codreanu a fost mediatizat în subiectul din 26.04.2018, în 

cadrul căruia candidatul PL la funcția de primar al capitalei, Valeriu Munteanu, a declarat că nu 

va da curs dialogului lansat de candidatul PUN din motiv că „nu vrea să colaboreze cu personaje 

dubioase”. Candidatul PUN, Constantin Codreanu, a obținut o reflectare negativă și în subiectul 

despre refuzul candidatului PSRM, Ion Ceban, de a participa la dezbaterile organizate de Agenția 

IPN. Acesta și-a motivat neparticiparea prin faptul că nu dorește să participe la dezbateri alături 

de candidați unioniști, care urmăresc lichidarea statului (26.04.2018).  

Candidatul Partidului Național Liberal la funcția de Primar General al mun. Chișinău, 

Alexandra Can, a obținut o prezență pozitivă datorită subiectului despre dezbaterile organizate de 

Agenția IPN. Astfel, sunt puse pe post declarațiile Alexandrei Can: „Știu cum trebuie gestionată 

o Primărie. Experiența prin care am trecut îmi permite cu fermitate să spun că știu multilateral 

cum poate fi gestionată, prin sisteme performate din management. Ceea ce este absent astăzi” 

(26.04.2018). 

Victor Strătilă, candidat din partea Partidului Politic „Partidul verde Ecologist” la funcția 

de Primar General al mun. Chișinău, a fost prezentat în context pozitiv datorită subiectului despre 

dezbaterile organizate de Agenția IPN. Astfel, Victor Strătilă a declarat: „Sunt cel mai bun 

candidat pentru că știu cum, pot și vreau să fac ca lucrurile în municipiul Chișinău să ia o 

întorsură spre binele locuitorilor municipiului Chișinău!”. Întrebat dacă va accepta să facă parte 

din echipa Alexandrei Can, în cazul în care dânsa va deveni primar general, Strătilă a răspuns: 

„Desigur, cu cea mai mare plăcere! O să accept să vin în echipa d-voastră, pentru că noi ne 

propunem să colaborăm cu toate forțele care vor să aducă Chișinăul la normalități. Sunt un 

candidat foarte bun și cred că vă voi lua pe d-voastră în echipa mea!” (26.04.2018).  
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Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului Politic Platforma „Demnitate și Adevăr”, a fost mediatizat printr-o tonalitate negativă 

datorită subiectului despre Ion Ceban, care a declarat că Andrei Năstase are legături cu oameni de 

afaceri dubioși, încât nu putea fi acceptat drept partener de către Maia Sandu: „Eu cam pe toți 

candidații îi văd în aceeași ipostază de concurenți electorali. O singură întrebare aș avea la 

Andrei, cum a trecut testul de integritate la Maia Sandu, dacă este totul în regulă, ținând cont de 

acele lucruri pe care le cunoaștem, inclusiv despre dl Năstase, în legătură cu diferiți oameni 

dubioși, dar și multe alte lucruri”. În cadrul subiectului, jurnalista vine să precizeze că reputația 

lui Andrei Năstase este pusă la îndoială și de unii analiști politici. În acest context, sunt puse post 

declarațiile lui Petru Bogatu, jurnalist: „Liderul Platformei „DA” împarte egal, din veniturile sale 

zero, milioane de lei între mamă și soacră. Acesta este, indubitabil, un succes de invidiat chiar și 

pentru „marele combinator” Ostap Bender. După cum este bine cunoscut, el și-a încheiat cariera 

de escroc atunci când a încercat să treacă Nistrul, împărțindu-și lingourile de aur cu vameșii ca 

să nimerească din comunismul sovietic în raiul român capitalist”. Și editorialistul Nicolae Negru 

notează punctele slabe ale lui Năstase, mai precizează jurnalista: „Nu cumva încărca „pistoalele” 

oligarhilor, nu contribuia și el la instaurarea regimului actual? Nu cumva de la atacul raider 

asupra „Victoriabank” provin banii ascunși de el pe conturile mamei și soacrei sale? Sau poate 

de la privatizarea șmecherească a companiei „Air Moldova”, realizată de nașul fostului procuror 

Năstase? Cui i-a venit în cap această idee perversă: să alegem ca întruchipare a luptei cu 

oligarhia o sculă oligarhică, să ne punem speranța într-o persoană obscură, un diletant în locul 

profesionist: El ne va salva de oligarhie, e sigur?” (27.04.2018).  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 20 min. 53 sec. 13 min. 06 sec. 07 min. 47 sec. 0 sec. 

S. Radu, ID 05 min. 07 sec. 23 sec. 02 min. 42 sec. 02 min. 02 sec. 

V. Costiuc, PPDA 04 min. 33 sec. 0 sec. 04 min. 33 sec. 0 sec. 

A. Năstase, 

PPPDA 

03 min. 18 sec. 0 sec. 01 min. 34 sec. 01 min. 44 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 58 sec. 0 sec. 02 min. 58 sec. 0 sec. 

C. Codreanu, PUN 02 min. 12 sec. 58 sec. 01 min. 05 sec. 09 sec. 

A. Can, PNL 01 min. 22 sec. 56 sec. 26 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 20 sec. 36 sec. 44 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 59 sec. 0 sec. 59 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Braila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 20 min. 53 sec. 11 min. 39 sec. 09 min. 14 sec. 

S. Radu, ID 05 min. 07 sec. 01 min. 18 sec. 03 min. 49 sec. 

V. Costiuc, PPDA 04 min. 33 sec. 01 min. 46 sec. 02 min. 47 sec. 

A. Năstase, PPPDA 03 min. 18 sec. 36 sec. 02 min. 42 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 58 sec. 47 sec. 02 min. 11 sec. 

C. Codreanu, PUN 02 min. 12 sec. 30 sec. 01 min. 42 sec. 

A. Can, PNL 01 min. 22 sec. 36 sec. 46 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 20 sec. 36 sec. 44 sec. 

A. Roșco, PCNM 59 sec. 0 sec. 59 sec. 

R. Apostolova, PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Braila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul de timp acordat partidelor politice, PSRM a avut cea mai mare pondere 

– de 68,1% (53 min. 17 sec.), urmat de PL – cu 7,9% (06 min. 10 sec.). ID a fost mediatizat 

în volum de 6,5 la sută (05 min. 07 sec.), PPDA – de 5,8 la sută (04 min. 33 sec.), PPPDA – de 

4,2 la sută (03 min. 18 sec.), iar PUN – de 2,8 la sută (02 min. 12 sec.). Cu același volum 

procentual de 1,7 la sută (01 min. 22 sec.) s-au evidențiat PNL și PVE, urmate de PCNM – 

cu 1,3 la sută (59 sec.).  
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Conotația reflectării:  

 

 
 

PSRM a avut o prestație pozitivă datorită subiectelor despre: Zeci de producători cu renume 

din Belarus au participat la Forumul Interregional de Cooperare, organizat în Chișinău. În cadrul 

subiectului, jurnalista menționează că la expoziție, o atenție deosebită a fost acordată tehnicii aduse 

în dar de președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko. Alături de tractoare era parcat și 

un autobuz, produs la Uzina de automobile din Minsk. Reprezentanții uzinei au declarat că deja 

sunt gata să livreze primele 50 de autobuze Chișinăului, după ce vor participa la licitație. La finele 

subiectului, jurnalista vine să specifice că proiectul a prins viață după insistența echipei PSRM de 

la Primăria Capitalei (22.04.2018); Posibilitatea prelungirii termenului de activitate în baza 

patentei de întreprinzător va fi examinată de un grup de lucru special. Decizia a fost aprobată de 

membrii Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, în contextul discuțiilor asupra unui 

proiect de lege elaborat de deputații PSRM. Ei propun ca patentele de întreprinzător să fie 

prelungite până la sfârșitul anului 2022. Inițiativa PSRM a fost lansată în contextul în care, la 

sfârșitul acestui an, expiră termenul de activitate în baza patentei de întreprinzător. Potrivit 

deputatului socialist Grigore Novac, micii comercianți riscă să rămână fără singura sursă de venit, 

în cazul în care va fi interzisă această formă de activitate. Președintele fracțiunii parlamentare a 

PSRM, Zinaida Greceanîi, a subliniat că, în această perioadă, autoritățile nu au întreprins nicio 

măsură. Pentru a le crea condiții micilor comercianți, în procesul de trecere la o nouă formă de 

activitate, ea a solicitat ca acest subiect să fie discutat în format mai larg, inclusiv cu participarea 

reprezentanților Guvernului, Asociației Micului Business și Serviciului Fiscal. Zinaida Greceanîi: 

„De unde a apărut patenta? Cei mai tineri nu cunosc. Patenta n-a apărut din viață bună. Patenta 

a apărut prin anii 90, când lumea era fără lucru. Noi la oamenii ăștia nu le-am oferit locuri noi 

de muncă. Asta-i unica lor sursă de existență. Dacă noi le-am stabilit un termen să treacă la alt 

stadiu, și lucrul ăsta trebuie să fie făcut, eu înțeleg, recunosc lucrul ăsta... Dar haideți să le creăm 

condiții! Hai Guvernul să facă niște seminare, să-i învețe cum trebuie să procedeze, să le dea niște 

mașini de casă. Eu, pur și simplu, vă chem, stimați colegi, noi să ne gândim foarte bine la lucrul 

acesta” (25.04.2018); PSRM a prezentat un proiect-pilot de informare a locuitorilor Capitalei 

despre locul aflării transportului public. Autorii inițiativei spun că acțiunea face parte dintr-un 

proiect amplu de introducere a plăților electronice în transportul public. În acest context, sunt puse 

pe post declarațiile consilierului PSRM, Anton Leadski: „Prima etapă va fi cea mai simplă: 
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implementarea aplicației, deoarece sistemul GPS este deja încorporat. Al doilea moment este 

instalarea panoului informativ în stații, deoarece vorbim de linia nr. 30. Planificăm să instalăm 

la aeroport un panou, pentru ca oamenii care sosesc în țara noastră să nu plătească 150-100 de 

lei pentru taximetrele care se află acolo, ci să folosească transportul public pentru a ajunge în 

oraș. Aici vor putea decide – fie își iau taxi, fie folosesc transportul public. Eficient? Comod? Eu 

cred că da!”. Consilierii socialiști au declarat că implementarea sistemului electronic de plată în 

transportul public va simplifica munca dispecerilor, va permite o gestionare mai eficientă a 

troleibuzelor și autobuzelor în orele de vârf și va permite micșorarea cheltuielilor (25.04.2018); 

Festivalului Sportiv „Taurul de Aur” a fost organizat, în acest an, cu sprijinul Partidului 

Socialiștilor din Republica Moldova. Potrivit deputatului PSRM, Adrian Lebedinschi, țara noastră 

ar trebui să acorde mai multă atenție acestui gen de competiții: „Sportul paraolimpic se dezvoltă 

în toată lumea. Noi nu trebuie să rămânem în urmă. Este o practică bine stabilită. Când oamenii 

practică sportul, își îmbunătățesc sănătatea, chiar dacă la nivel profesional ei trebuie să apere 

imaginea Republicii Moldova, iar pentru asta statul trebuie să aibă grijă de ei” (27.04.2018). 

PL a fost reflectat în context negativ în subiectul despre plăcuțele neutre de înmatriculare, 

care le vor permite transnistrenilor să circule liber în afara țării, discutată în plenul Parlamentului. 

Astfel, în timp ce deputații PL și PLDM spun că decizia ar fi neconstituțională, socialiștii acuză 

liberalii că din cauza lor nu se reintegrează țara. În acest context, sunt puse pe post declarațiile lui 

Vlad Bătrîncea deputat PSRM: „Anume datorită retoricii dvs. noi nu putem apropia două maluri 

ale Nistrului și nu putem reîntregi țara. Așa că, dacă dvs. nu aveți soluții reale, vă rog, să nu 

puneți bețe-n roate la acei oameni care încearcă să găsească acest consens, și noi n-avem acces 

în acea regiune. Noi dorim să circulăm liber în partea ceea și noi înțelegem că acest dialog trebuie 

să fie. Dar dacă dvs. constant paralizați oricare încercare de dialog, atunci noi vom bate pasul pe 

loc încă 25 de ani înainte” (26.04.2018; în reluare 28.04.2018).  

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 53 min. 17 sec. 14 min. 57 sec. 38 min. 20 sec. 0 sec. 

PL 06 min. 10 sec. 0 sec. 05 min. 52 sec. 18 sec. 

ID 05 min. 07 sec. 23 sec. 02 min. 42 sec. 02 min. 02 sec. 

PPDA 04 min. 33 sec. 0 sec. 04 min. 33 sec. 0 sec. 

PPPDA 03 min. 18 sec. 0 sec. 01 min. 34 sec. 01 min. 44 sec. 

PUN 02 min. 12 sec. 58 sec. 01 min. 05 sec. 09 sec. 

PNL 01 min. 22 sec. 56 sec. 26 sec. 0 sec. 

PVE 01 min. 20 sec. 36 sec. 44 sec. 0 sec. 

PCNM 59 sec. 0 sec. 59 sec. 0 sec. 

PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost cea dominantă – de 80,3%, iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă, de 19,7%.  

  

Urmare a analizei cantitative și calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 

echidistanței și obiectivității, aceștia vor plasa fiecare știre astfel încât: în cazul 

subiectelor ce vizează situații de conflict, să se respecte principiul de informare din mai 

multe surse”. 

- La 23.04.2018 a fost difuzat un subiect despre candidatul PL la funcția de Primar General 

al Capitalei, Valeriu Munteanu, care a solicitat Consiliului electoral al circumscripției 

electorale a municipiului Chișinău nr. 1 să refuze înregistrarea Silviei Radu în cursa pentru 

alegerile noi din 20 mai, pe motiv că ar fi fraudat procesul de colectare a semnăturilor. 

Valeriu Munteanu: „Atestăm faptul că, în procesul de colectare a semnăturilor pentru 

înaintarea candidatului pretins independent, doamna Silvia Radu, au fost utilizate resurse 

administrative, fapt interzis expres de dispozițiile art. 57 alin. (7) din Codul electoral. 

Specificăm că listele de subscripție erau din start completate cu datele de identificare a 

persoanelor ce activează în structurile publice, care numai își depuneau semnătura. Din 

aceste considerente, listele întocmite sunt nule de drept”. De asemenea, în sesizare este 

vizat și candidatul Partidului Societății Progresiste pentru funcția de Primar General al 

Capitalei. La finele subiectului, jurnalista specifică: „Niciun candidat nu a comentat până 

acum sesizarea lui Valeriu Munteanu”. Lipsește poziția candidatului independent la 

funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu. 

- La 27.04.2018 a fost difuzat un subiect despre candidatul PSRM la funcția de Primar 

General al Capitalei, Ion Ceban, care a declarat că Andrei Năstase, candidatul Platformei 
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„Demnitate și Adevăr” la Primăria Chișinău, are legături cu oameni de afaceri dubioși, 

încât nu putea fi acceptat drept partener de către Maia Sandu: „Eu cam pe toți candidații 

îi văd în aceeași ipostază de concurenți electorali. O singură întrebare aș avea la Andrei, 

cum a trecut testul de integritate la Maia Sandu, dacă este totul în regulă, ținând cont de 

acele lucruri pe care le cunoaștem, inclusiv despre dl Năstase, în legătură cu diferiți 

oameni dubioși, dar și multe alte lucruri”. În cadrul subiectului, jurnalista vine să precizeze 

că reputația lui Andrei Năstase este pusă la îndoială și de unii analiști politici. În acest 

context, sunt puse post declarațiile lui Petru Bogatu, jurnalist: „Liderul Platformei „DA” 

împarte egal, din veniturile sale zero, milioane de lei între mamă și soacră. Acesta este, 

indubitabil, un succes de invidiat chiar și pentru „marele combinator” Ostap Bender. 

După cum este bine cunoscut, el și-a încheiat cariera de escroc atunci când a încercat să 

treacă Nistrul, împărțindu-și lingourile de aur cu vameșii ca să nimerească din 

comunismul sovietic în raiul român capitalist”. Și editorialistul Nicolae Negru notează 

punctele slabe ale lui Năstase, mai precizează jurnalista: „Nu cumva încărca „pistoalele” 

oligarhilor, nu contribuia și el la instaurarea regimului actual? Nu cumva de la atacul 

raider asupra „Victoriabank” provin banii ascunși de el pe conturile mamei și soacrei 

sale? Sau poate de la privatizarea șmecherească a companiei „Air Moldova”, realizată 

de nașul fostului procuror Năstase? Cui i-a venit în cap această idee perversă: să alegem 

ca întruchipare a luptei cu oligarhia o sculă oligarhică, să ne punem speranța într-o 

persoană obscură, un diletant în locul profesionist: El ne va salva de oligarhie, e sigur?”. 

Lipsește poziția candidatului PPPDA, Andrei Năstase. 

 

De asemenea, se atestă că postul de televiziune „NTV Moldova”, în perioada 20-

29.04.2018, a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, în 

preponderență candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, 

precum și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.  

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „NTV Moldova” nu a respectat alin. (2) 

al art. 7 din Codul audiovizualului, care prevede: „Acordând timpi de antenă unui partid sau unei 

mișcări politice pentru propagarea pozițiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de 

asemenea, în cadrul aceluiași gen de programe și la aceeași oră, timpi de antenă altor partide și 

mișcări politice fără tergiversări neîntemeiate și fără a favoriza un partid anume, indiferent de 

procentajul reprezentării sale parlamentare”. 
Este de specificat că nu au fost atestate derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 

21.07.2017. 
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TVC 21 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „TVC 21”, Ion Ceban a obținut cea mai mare 

pondere procentuală – de 44,2 la sută (06 min. 53 sec.), urmat de Valeriu Munteanu și Silvia 

Radu cu 27,8 la sută (04 min. 20 sec.) și, respectiv, 21,4 la sută (03 min.20 sec.). Cu 4,7% (44 

sec.) a fost mediatizat Andrei Năstase. Mai puțin de 1% au fost mediatizați Constantin 

Codreanu, Reghina Apostolova, Alexandr Roșco, Victor Strătilă, Alexandru Mîțu, Maxim 

Braila și Alexandra Can.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Candidatul PSRM la funcția de Primar General, Ion Ceban, s-a evidențiat printr-o prezență 

pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul socialiștilor Ion Ceban spune cum vrea să 

transforme Chișinăul într-un oraș modern, care spune el, să corespundă cu adevărat statutului de 

capitală. El își propune să creeze un mecanism pentru punerea în aplicare a acordurilor de investiții 

între Primărie și investitori strategici și să ofere sprijin proiectelor economice. O altă direcție 

prioritară în activitatea echipei lui Ion Ceban va ține de elaborarea și implementarea unui 

mecanism de subvenționare a ratelor dobânzilor la împrumuturi pentru finanțarea proiectelor 

municipale. În planurile candidatului socialist intră și crearea unei agenții de dezvoltare a 

Chișinăului, care va fi responsabilă de elaborarea detaliată a planului strategic pentru dezvoltarea 

municipalității, dezvoltarea proiectelor de investiții și monitorizarea acestora, căutarea de 

investitori în Moldova și peste hotare. Până în februarie 2019, echipa lui Ion Ceban va elabora 

harta de investiții a Chișinăului. Candidatul PSRM: „Astăzi avem numeroase acorduri cu mai 

multe capitale privind cooperarea în dezvoltarea strategiilor și documentației urbanistice, 

asistență în introducerea tehnologiilor avansate, programe urbane, soluții de transport și cele mai 

bune proiecte urbanistice și urbane care pot să existe la această etapă. Vom propune celor mai 

bune birouri arhitecturale străine să coparticipe la elaborarea și proiectarea proiectelor 

individuale și complexe pentru dezvoltarea și îmbunătățirea aspectului capitalei”. Candidatul Ion 

Ceban a specificat că pentru dezvoltarea armonioasă, Chișinăul trebuie să fie deschis cât pentru 

Vest, cât și pentru Est (20.04.2018); Candidatul PSRM la funcția de primar al capitalei, Ion Ceban, 

tinde spre transformarea Chișinăului într-un oraș „smart”, prin implementarea tehnologiilor 

moderne. Socialistul susține că astfel de metode vor contribui la fluidizarea traficului, 

îmbunătățirea transportului public, reducerea consumului de energie, dar și îmbunătățirea 

condițiilor de trai. Ion Ceban a declarat că nivelul de implementare vă fi mult mai redus decât al 

altor capitale ale lumii, pentru că și posibilitățile sunt mai reduse. Candidatul PSRM a mai spus că 

Primăria va emite certificate de urbanism electronic și va prelungi pe aceeași cale autorizațiile de 

construcție. Astfel, persoanele juridice vor economisi timp și, de această dată, va fi aplicată o 

lovitură dură birocrației, corupției care sufocă Primăria. O altă aplicație va fi monitorizarea 

locurilor de parcare disponibile, iar alta pentru înregistrarea online la medic. Ion Ceban: „Inovațiile 

despre care vorbesc eu nu vor substitui metodele tradiționale aplicate de chișinăuieni în 
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interacțiunea cu Primăria sau cu întreprinderile municipale. Aceste inovații vor fi suplimentare și 

la ele vor putea apela doar doritorii. Am venit cu această precizare importantă pentru că știu că 

pentru mulți locuitori ai capitalei ar fi dificil să apeleze la această etapă la elemente din cadrul 

conceptului „Orașul smart”. De aceea și spuneam în debut că, chiar dacă Chișinăul nu are 

posibilitățile altor capitale, trebuie să începem să facem primii pași în această direcție. Sunt sigur 

că într-un viitor nu chiar îndepărtat, tehnologiile vor deveni parte integrantă și indispensabilă a 

administrării capitalei și vor face viața cetățenilor mai simplă, mult mai ușoară”. În subiect se 

mai menționează că la funcția de primar al capitalei candidează 13 candidați, Ion Ceban este 

acreditat cu șanse reale pentru a accede în turul II al alegerilor (23.04.2018); Noi promisiuni 

electorale și din partea PSRM. Candidatul socialiștilor la postul de Primar General al capitalei, Ion 

Ceban, spune că vrea să transforme Chișinăul într-un oraș al culturii, istoriei și al turismului. 

Acesta se arată convins că localitatea care nu își valorifică istoria și cultura nu are nici prezent și 

nici viitor. Ion Ceban: „Spre regret, până acum acei care au condus Primăria mun. Chișinău au 

demonstrat o atitudine minimum sfidătoare și chiar criminală pe alocuri față de cultură și de 

istoria bogată a orașului nostru. În special, în ultimul deceniu am asistat la distrugerea cu bună 

știință a monumentelor de arhitectură, care pentru oricare oraș sunt un motiv de mândrie, dar și 

o atracție turistică”. Candidatul PSRM promite că dacă va fi ales, împreună cu echipa sa va aborda 

lucrurile în complex. Ion Ceban vorbește despre crearea de zone turistice, culturale și de 

divertisment care să atragă mai mulți turiști în capitală: „Imediat după preluarea funcției de 

primar, voi dispune efectuarea unei ample evaluări a stării monumentelor istorice, a 

monumentelor de arhitectură din capitală. Vom veni cu un nou registru al acestor monumente, 

dar și cu planuri concrete de restaurare, reabilitare a fiecărui monument istoric. Capitala trebuie 

să-și recapete fața de altă dată. Capitala trebuie să devină din nou un motiv de mândrie pentru 

toți locuitorii, dar și o atracție turistică pentru străini” (24.04.2018).  

Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General din partea PL, a beneficiat de o 

mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: „Aeroportul Internațional din Chișinău a fost 

furat și a devenit o mașină de făcut bani pentru anumiți politicieni”, asta spune candidatul PL la 

funcția de Primar al Capitalei, Valeriu Munteanu, care a susținut o conferință de presă la aeroport. 

Munteanu a promis chișinăuienilor să recupereze aeroportul: „Vrem ca să aducem Aeroportul 

Internațional la Chișinău. Este simplu. De aceea că aceasta este o regulă în toată Europa. Nu 

putem să rămânem la cheremul acestor concesionari care nu și-au îndeplinit obligațiunile 

contractuale”. După ce a explicat schema prin care a fost furat Aeroportul Chișinău, Valeriu 

Munteanu a comunicat acțiunile pe care le va întreprinde dacă va fi ales Primar al Municipiului 

Chișinău: „ Această hoție trebuie să fie oprită. Aeroportul trebuie întors cetățenilor, care au 

nevoie de el. Eu, în calitate de primar al Chișinăului, îmi propun ca Primăria să obțină majoritatea 

acționariatului în Aeroportul Internațional Chișinău, după care să avem posibilitatea ca să 

anulăm acest contract fraudulos care a fost”. În continuare Valeriu Munteanu își propune 

dezvoltarea Aeroportului Internațional Chișinău după modelele occidentale. Acesta vrea să 

construiască un terminal Cargo cu capacitate de 3000 de tone, modernizarea și lărgirea întregii 

piste de 60 m, conform standardelor internaționale, și asigurarea capacității de operare a 25 de 

aeronave pe oră (24.04.2018).  

Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a fost 

mediatizată pozitiv în cadrul subiectelor despre: Silvia Radu pleacă de la Primărie pentru a putea 

participa în campania electorală. Silvia Radu a semnat astăzi cererea de suspendare din funcție: „A 

fost o onoare pentru mine ca ultimele cinci luni să manageriez problemele municipiului și aș vrea 

să profit de ocazie ca să le mulțumesc tuturor chișinăuienilor pentru susținerea pe care am avut-

o în această perioadă în munca de zi de zi pe care am făcut-o”. Radu a menționat și realizările pe 

care consideră că le-a bifat fiind la cârma Primăriei. Printre acestea: crearea strategiei 

infrastructurii transportului din Chișinău, precum și procesul de procurare a apartamentelor 

sociale. Silvia Radu: „Am reușit să pornesc unele proiecte majore, cum ar fi crearea strategiei 

infrastructurii transportului din Chișinău, am găsit finanțare pentru 70 de mijloace de transport 
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care vor fi procurate în acest an, și am început procesul de lansare a schimbării lifturilor și 

procesul de procurare a apartamentelor sociale, și multe alte lucruri” (25.04.2018).  

Conotația negativă pentru Silvia Radu s-a datorat subiectelor despre: Înregistrarea 

candidatului independent Silvia Radu în cursa electorală pentru alegerile electorale din Chișinău 

de pe data de 20 mai. Decizia a fost luată în această după-amiază de Consiliul Electoral de 

Circumscripție Chișinău. Silvia Radu este singura care va candida în calitate de candidat 

independent la alegerile locale. Candidatul PL la fotoliul Primăriei, Valeriu Munteanu, a depus o 

sesizare la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău prin care a solicitat să nu fie înregistrată 

Silvia Radu, pe motiv că ar fi fraudat procesul de colectare a semnăturilor (24.04.2018); Lupta 

electorală pentru postul de primar al mun. Chișinău devine tot mai dură. Candidatul PL la funcția 

de șef al capitalei, Valeriu Munteanu, a depus o sesizare în care a solicitat actele depuse de 

concurentul electoral Silvia Radu. Munteanu a insistat în special pe listele de subscripție, și anume 

pe reverificarea lor, pentru a stabili cu exactitate modul de colectare a semnăturilor – totul pentru 

a verifica dacă sunt colectate în mod ilegal. Valeriu Munteanu susține că deține probe concludente 

care ar demonstra că Silvia Radu a colectat peste 10 mii de semnături în susținerea sa în mod ilegal. 

Valeriu Munteanu a cerut adoptarea unei decizii privind constatarea ca fiind neîntemeiată 

hotărârea cu privire la înregistrarea candidatului la funcția de Primar General al mun. Chișinău, 

Silvia Radu, la alegerile locale (27.04.2018). 

 

Detaliere: 

 

Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 06 min. 53 sec. 04 min. 26 sec. 02 min. 27 sec. 0 

V. Munteanu, PL 04 min. 20 sec. 01 min. 16 sec. 03 min. 04 sec. 0 

S. Radu, ID 03 min.20 sec. 40 sec. 02 min. 04 sec. 36 sec. 

A. Năstase, PPPDA 44 sec. 0 44 sec. 0 

C. Codreanu, PUN 03 sec. 0 03 sec. 0 

R .Apostolova, PȘ 02 sec. 0 02 sec. 0 

V. Costiuc, PPDA 02 sec. 0 02 sec. 0 

A. Roșco, PCNM 02 sec. 0 02 sec. 0 

V. Strătilă, PVE 02 sec. 0 02 sec. 0 

A. Mîțu, PRSM 02 sec. 0 02 sec. 0 

M. Braila, PPRM 02 sec. 0 02 sec. 0 

A. Can, PNL 02 sec. 0 02 sec. 0 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 06 min. 53 sec. 03 min.16 sec. 03 min. 37 sec. 

V. Munteanu, PL 04 min. 20 sec. 01 min.12 sec. 03 min. 08 sec. 

S. Radu, ID 03 min. 20 sec. 48 sec. 02 min. 32 sec. 

A. Năstase, PPPDA 44 sec. 29 sec. 15 sec. 

C. Codreanu, PUN 03 sec. 0 03 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 sec. 0 02 sec. 

V. Costiuc, PPDA 02 sec. 0 02 sec. 

A. Roșco, PCNM 02 sec. 0 02 sec. 

V. Strătilă, PVE 02 sec. 0 02 sec. 

A. Mîțu, PRSM 02 sec. 0 02 sec. 

M. Braila, PPRM 02 sec. 0 02 sec. 

A. Can, PNL 02 sec. 0 02 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul de timp acordat partidelor politice, PSRM a obținut un volum 

procentual de 49,5 la sută (09 min. 08 sec.), fiind urmat de PL – cu 25,6 la sută (04 min. 43 

sec.). ID a fost mediatizat în volum de 18,1% (03 min. 20 sec.), iar PPPDA a fost reflectată în 

volum de 4,5% (50 sec.). Mai puțin de 15 la sută au acumulat: PȘ, PCNM, PVE, PUN, PPDA, 

PRSM, PPRM și PNL.  

 

Conotația reflectării:  
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Conotația atât pozitivă, cât și negativă a partidelor politice vizate în campania electorală s-

a datorat subiectelor despre candidații înaintați la funcția de Primar General al orașului Chișinău. 

Totodată, PL a obținut o mediatizare negativă în cadrul subiectului despre includerea mașinilor 

din stânga Nistrului în traficul internațional, care a provocat dezbateri acerbe în Parlament. PL și 

PLDM au cerut audierea vicepremierului pentru Reintegrare, Cristina Lesnic. Propunerea a fost 

respinsă de majoritatea deputaților. Și PSRM s-a declarat împotriva subiectului pe ordinea de zi. 

Vlad Bătrîncea, deputat PSRM, a ținut să învinuiască PL de problema de la Nistru. Conform lui, 

retorica PL îndepărtează Tiraspolul de Chișinău (26.04.18; 28.04.2018; 29.04.2018). 

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 09 min. 08 sec. 04 min. 26 sec. 04 min. 42 sec. 0 

PL 04 min. 43 sec. 01 min. 16 sec. 03 min. 09 sec. 18 sec. 

ID 03 min. 20 sec. 40 sec. 02 min. 04 sec. 36 sec. 

PPPDA 50 sec. 04 sec. 46 sec. 0 

PȘ 10 sec. 0 10 sec. 0 

PUN 03 sec. 0 03 sec. 0 

PPDA 02 sec. 0 02 sec. 0 

PCNM 02 sec. 0 02 sec. 0 

PVE 02 sec. 0 02 sec. 0 

PRSM 02 sec. 0 02 sec. 0 

PPRM 02 sec. 0 02 sec. 0 

PNL 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost de 79,2%, iar cota femeilor – de 20,8%.  
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Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „TVC 21”, în 

perioada de raport 20-29 aprilie, nu a comis derogări de la legislația audiovizuală, electorală și de 

la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  
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Exclusiv TV 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Exclusiv TV”, 

partea dominantă a mediatizării, de 60,7% (18 min. 01 sec.), a fost acordată lui Ion Ceban, 

fiind urmat de Andrei Năstase – cu 10% (02 min. 59 sec.). Silvia Radu a fost prezentată în 

volum de 7,5% (02 min. 14 sec.), iar Constantin Codreanu – în volum de 6,7% (01 min. 59 

sec.). Cu același volum procentual de 4 la sută (01 min. 12 sec.) s-au evidențiat Alexandra 

Can și Victor Strătilă, urmați de Vasile Costiuc – cu 3,3 la sută (01 min. 08 sec.).  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Ion Ceban, candidat la funcția de primar al mun. Chișinău din partea Partidului Politic 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a obținut o prestație pozitivă datorită subiectelor 

despre: Candidatul PSRM, Ion Ceban, și-a prezentat platforma electorală în domeniul afacerilor. 

El este de părerea că Chișinăul trebuie să devină mai prietenos pentru mediul de afaceri. Astfel, 

candidatul socialiștilor a declarat că își propune să prezinte, până în luna februarie a anului viitor, 

o hartă a investițiilor și să extindă zona economică liberă. O altă măsură pentru încurajarea 

mediului de afaceri este înlăturarea barierelor democratice. Ion Ceban este convins că municipiul 

Chișinău poate deveni o metropolă modernă doar dacă va asigura condiții pentru dezvoltarea 

afacerilor. În acest context, sunt puse post declarațiile lui Ion Ceban: „La concret vom depune 

efort pentru a deschide o nouă subzonă „Expo Business Chișinău”, care și-a dovedit deja 

eficacitatea. Astăzi sunt peste 40 de rezidenți, investiții de peste 70 de milioane de dolari, peste 

2000 de angajați. De asemenea, vom ajuta la crearea de noi parcuri industriale după exemplul 

„Tracom” – 40 de rezidenți, aproximativ jumătate de miliard de lei de investiții, peste o mie de 

muncitori. Vom sprijini activ asistența în reconstrucția infrastructurii, a zonelor industriale, 

instruirea lucrătorilor”. Un pas important pentru încurajarea investițiilor în capitală este punerea 

în aplicare a acordurilor dintre Primărie și agenții economici. Este prioritară elaborarea și 

implementarea unui mecanism de subvenționare a ratelor dobânzilor pentru proiectele municipale. 

Ion Ceban: „Nu e normal faptul că în capitală, unde trăiește și activează aproape o treime din 

populația țării, nu există un organ profesionist specializat care să se ocupe de dezvoltarea 

complexă a municipiului, de competența unei astfel de instituții, cum ar fi „Agenția de dezvoltare 

a Chișinăului”, va ține elaborarea planului strategic pentru o dezvoltare a municipalității, 

dezvoltarea proiectelor de investiții și monitorizarea acestora, căutarea de investitori în Moldova 

și peste hotarele țării”. Candidatul PSRM promite că în calitate de Primar General va implementa 

cele mai bune practici: „Suntem gata să preluăm cele mai bune practici din orașele din Vest și din 

Est. Astăzi avem numeroase acorduri cu mai multe capitale: privind cooperarea în dezvoltarea 

strategiilor și documentații urbanistice, asistență în introducerea tehnologiilor avansate, 

programe urbane, soluții de transport și cele mai bune proiecte urbanistice și urbane care pot să 

existe la această etapă. Vom propune celor mai bune birouri arhitecturale străine să coparticipe 

la elaborarea și proiectarea proiectelor individuale și complexe pentru dezvoltarea și 
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îmbunătățirea aspectului capitalei”. La finele subiectului, jurnalista menționează că, împreună cu 

echipa sa, Ion Ceban va elabora și un program municipal pentru a-i ajuta pe tinerii care vor să se 

lanseze în afaceri (20.04.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, a declarat că monumentele istorice 

și cele de arhitectură din capitală pot deveni o atracție pentru turiști. El a subliniat că în ultimul 

deceniu, locuitorii orașului au asistat la distrugerea cu bună știință a monumentelor de arhitectură, 

iar această practică vicioasă nu va mai fi tolerată. Deopotrivă cu reabilitarea infrastructurii 

culturale, Ion Ceban susține că va crea zone și centre de agrement: „Astăzi am decis să facem 

această conferință de presă în fața Filarmonicii, pentru că au rămas puține edificii întregi pe 

teritoriul municipiului Chișinău. Să demolezi monumente de arhitectură și să construiești în locul 

lor centre comerciale este, după părerea noastră, criminal. Mult mai mult avem nevoie de centre 

de creație pentru copii, de centre de cultură pentru tineri decât de supermarket-uri”. În calitate 

de primar, Ion Ceban promite o amplă evaluare a monumentelor istorice culturale și de arhitectură 

și crearea unui registru al acestora: „Vom veni cu un nou registru al acestor monumente, dar și cu 

planuri concrete de restaurare, reabilitare a fiecărui monument istoric. Capitala trebuie să-și 

recapete fațada de altădată, trebuie să devină din nou un motiv de mândrie pentru toți locuitorii, 

dar și o atracție turistică pentru străini. O atenție deosebită o vom acorda restaurării și 

reconstrucției tuturor străzilor istorice ale Chișinăului vechi. În orice capitală europeană sau din 

spațiul CSI veți găsi și un oraș vechi, care e vizitat de milioane de turiști anual. Chișinăul trebuie 

și poate avea o astfel de zonă”. Pentru ca cel mai mare oraș al țării să devină atractiv, candidatul 

PSRM, Ion Ceban, susține că va crea zone turistice și iarmaroace tematice. Mai mult, va fi inițiat 

un program special pentru crearea zonelor de agrement turistice și de pescuit sportiv: „Noi 

abordăm lucrurile în complex și, anticipând o creștere a numărului de turiști ca urmare a 

reabilitării infrastructurii istorice, arhitecturale și culturale a capitalei, avem un plan de creare 

a de zone turistice culturale și de divertisment, a festivalurilor tematice și a evenimentelor festive 

ce ar reprezenta interes și pentru locuitorii capitalei, dar și pentru turiști. Cu același scop vom 

acorda suport pentru concursurile internaționale de film, dans etc., iar pentru a atinge un efect 

maxim, ne propunem promovarea activă a brandului „Chișinău – pe arena națională și 

internațională””. La finele subiectului, jurnalista a menționat că Ion Ceban a mai precizat că va 

crea un centru municipal pentru meșteșugurile populare după exemplul altor capitale din regiune 

(24.04.2018); Candidatul PSRM la funcția de primar al capitalei, Ion Ceban, a propus o serie de 

soluții în apărarea edificiilor social-culturale. Astfel, potrivit acestuia, instituțiile social-culturale 

din capitală trebuie să rămână în proprietatea statului sau să fie răscumpărate, dacă au fost 

privatizate, iar Primăria trebuie să-i oblige pe investitori să păstreze statutul și profilul lor: 

„Părerea noastră este că proprietarul trebuie să dea dovadă de inițiativă socială și să 

construiască acolo un complex sportiv. Încă un exemplu de acest gen este și cazul complexului 

sportiv „Moldova”, care a fost vândut de sindicate și apoi a dispărut. Alte edificii care au dispărut 

este cinematograful „Gaudeamus”, „Iskra”, „Flacăra”, „Casa tineretului” din Valea 

Trandafirilor – este un număr enorm de mare de edificii care aveau menirea de spații de cultură, 

spații pentru tineri, pentru familii, sport și pentru ceea ce se numește buna dezvoltare, nu spații 

pentru consum”. Ion Ceban s-a arătat indignat de faptul că în ultimele zile, actuala conducere a 

Primăriei nu a mișcat un deget pentru a opri distrugerea Palatului Culturii al Sindicatelor: „Nu am 

văzut nicio reacție a Primăriei în acest sens. De aceea, propunerea și viziunea noastră este să 

stimulăm cooperarea în vederea construcției obiectivelor sportive și de menire culturală, să 

răscumpărăm ceea ce a rămas, dacă, totuși, a fost vândut, dar și de obligat proprietarii să păstreze 

statutul și profilul edificiilor rămase. Numai astfel vom salva și vom restabili ceea ce s-a distrus” 

(25.04.2018); Programul electoral prezentat de Ion Ceban, candidat PSRM, conține acțiuni ca: 

atragerea investițiilor pentru reparația capitală a străzilor, amenajarea parcurilor și terenurilor de 

joacă, iluminarea străzilor și construcția canalelor de canalizare. Astfel, Ion Ceban a declarat că va 

merge în fiecare sat pentru a le prezenta oamenilor soluții concrete pentru toate problemele. Ceban 

a declarat că s-a preocupat de problemele acestor localități și în ultimii ani. În acest sens, candidatul 

PSRM a amintit despre construcția stației care permite asigurarea cu apă potabilă a satelor 

Bubuieci și Bâc, proiectarea și construcția sistemului de asigurare cu apă și canalizare în comuna 



75 

 

Budești, construcția Casei de Cultură în localitatea Vadul lui Vodă și reparația grădiniței din satul 

Colonița: „Implicarea noastră a fost mult mai largă și locuitorii din suburbii cunosc acest lucru. 

Nu mă voi opri la fiecare dintre reușitele noastre, deși ar trebui menționate, pentru că au fost 

obținute cu eforturi deosebite. Oamenii din suburbii știu foarte bine ce s-a făcut, pentru că suntem 

în dialog permanent cu ei”. În continuare, jurnalista menționează că Ion Ceban a demonstrat și o 

bună cunoaștere a tuturor problemelor din localitățile aflate în componența municipiului Chișinău, 

venind cu soluții pentru acestea. În acest context, sunt puse pe post declarațiile lui Ion Ceban, 

candidat PSRM: „Vadul lui Vodă – 2018, direcționăm 3 mln. de lei pentru canalizarea din 

Văduleni, iar în 2019 – 3,5 mln. de lei pentru amenajarea pavajului pentru pietoni și iluminarea 

parcului nistrean; 4,2 mln. de lei pentru reparația capitală a străzilor Mircea cel Bătrân, Serghei 

Lazo, Petru Rareș, Ghioceilor, Aleco Russo, Cricova; construcția sistemelor de canalizare în 

perimetrul străzilor Mateevici, Alecsandri, Dosoftei, Veteranilor; lucrări de amenajare a 

Scuarului din strada Chișinăului; amplasarea unui teren de minifotbal”. Jurnalista mai susține că 

și problema localnicilor din Trușeni nu a fost trecută cu vederea de către candidatul PSRM: 

„Asigurarea blocului nou al Grădiniței nr.1 cu mobilier și echipament pentru cantină, gazificarea 

și instalarea rețelelor termice la Casa de Cultură, construcția drumului de acces, instalarea 

iluminatului stradal pe strada Mircea cel Bătrân”. Un proiect investițional va fi dezvoltat anul 

viitor și în satul Tohatin. Este vorba despre iluminarea străzilor și asigurarea cu apă și canalizare 

a cartierului nou. O altă decizie prevede asigurarea mai bună cu transport public a localităților din 

suburbii. În acest sens, sunt prezentate afirmațiile lui Ion Ceban: „Credem că trebuie să fie mai 

multe autobuze, inclusiv electrobuze, care să lege capitala de suburbii... Astăzi nu se respectă 

contractele care sunt, adică acele maxi-taxi-uri, pur și simplu, nu circulă la ora cuvenită. Cred că 

foarte categoric trebuie de intervenit. Acum este o mafie care e legată de Primăria municipiului 

Chișinău și nu s-a intervenit cu niciun deget”. Candidatul PSRM a dat asigurări că toate 

problemele locuitorilor din suburbii vor fi soluționate în mod profesionist. Ion Ceban a mai 

precizat că lucrările vor începe imediat după preluarea conducerii Primăriei capitalei, iar 

rezultatele tuturor activităților vor fi resimțite în fiecare suburbie deja în 2019 (26.04.2018); 

Candidatul PSRM, împreună cu echipa sa, a elaborat un plan strategic de dezvoltare a Chișinăului 

până în anul 2040. Acesta prevede implementarea unor proiecte economice în domeniile economic 

și infrastructură. Dezvoltarea Chișinăului este posibilă doar cu condiția creării unui potențial 

industrial științific solid. În acest sens, Ion Ceban planifică să încurajeze toate inițiativele private. 

Candidatul PSRM a elaborat și o concepție de fluidizare a traficului rutier, care a devenit extrem 

de aglomerat în ultimii ani. Ion Ceban: „Noi venim cu un concept clar de dezvoltare eficientă a 

rețelei de drumuri și străzi pentru asigurarea fluxului de transport din centrul orașului și crearea 

unui centru administrativ, organizarea intersecțiilor de trafic denivelate, precum și a unui sistem 

conceptual de pietonale, dezvoltarea zonelor de transport extern – aeroportul, gara feroviară, 

gările auto. La fiecare ramură venim cu soluții concrete!”. În cadrul subiectului se mai 

menționează că Ion Ceban, candidatul PSRM, a împărțit capitala în 3 zone convenționale – 

rezidențială, industrial-comercială și recreativ-peisajistică, iar pentru fiecare dintre ele au fost 

elaborate măsuri de dezvoltare: „Acestea trebuie dezvoltate, dar nu prin metoda de înghesuire, 

cum au procedat foștii conducători ai administrației Primăriei. Aspectul acestora trebuie 

reabilitat, este necesară amenajarea lor și crearea de condiții de trai favorabile. Construcțiile 

rezidențiale trebuie să aibă loc pe teritorii de rezervă. Cât privește întreprinderile industriale, 

complexele științifico-industriale, acestea urmează a fi localizate în zona economică liberă a 

capitalei, precum și a parcurilor tehnice și industriale ce urmează să se dezvolte activ în următorii 

ani”. O altă propunere pe care și-o asumă Ion Ceban este reabilitarea pasajelor subterane, 

raționalizarea consumului apelor din sonde, precum și construcția unor pasaje subterane noi: 

„Considerăm necesară o reconstrucție capitală a acestor spații subterane, și acest lucru poate fi 

făcut în viitorul cel mai apropiat, precum și schițarea unor treceri subterane noi pe principala 

arteră a capitalei. Apele subterane ar putea fi folosite în scopuri tehnice, salubrizarea și 

evacuarea deșeurilor și construcția unei uzine de reciclare a deșeurilor, reprezintă încă un 

obiectiv prioritar în activitatea mea de Primar General al municipiului. Or, doar un oraș curat și 
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confortabil poate fi iubit și salvat de sărăcie și haos!” Ion Ceban promite și reamenajarea tuturor 

parcurilor și crearea unei zone de agrement de-a lungul șoselei Ialoveni, între șoseaua Poltava și 

Hâncești: „În această zonă preconizăm dezvoltarea unui stadion cu o capacitate mare de locuri 

și a unui bazin de înot, care să corespundă standardelor mondiale, a unui palat al sporturilor de 

iarnă, a terenurilor pentru tenis și a stadioanelor acoperite. Considerăm inadmisibil construcția 

în parcuri a blocurilor rezidențiale și a edificiilor ce nu corespund normelor și necesităților de 

dezvoltare a spațiului public. De aceea, vom lupta cu acest fenomen și îi vom trage la răspundere 

pe cei care au eliberat autorizații pentru astfel de construcții”. La finele subiectului, jurnalista 

vine să precizeze că în planul de dezvoltare a capitalei, elaborat de echipa candidatului PSRM, 

sunt prezentate soluții pentru toate problemele orașului (27.04.2018).  

Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General de Chișinău, a fost 

mediatizată în context pozitiv în subiectul din 25.04.2018, în care declară că a fost onorată să 

managerieze problemele municipiului în ultimele 5 luni: „Sunt un candidat independent. Pe 

parcursul celor 5 luni cât am activat la Primărie, am demonstrat prin fapte că unicul interes care 

este promovat la Primărie este interesul tuturor cetățenilor care locuiesc în Chișinău. Nu am în 

spatele meu niciun partid politic”. 

Silvia Radu a fost prezentată în context negativ în subiectul din 25.04.2018, în cadrul căruia 

se menționează că procedura de numire a acesteia în funcția de primar interimar a fost contestată 

la Curtea Constituțională de către PSRM. Socialiștii au acuzat-o pe fosta șefă a „Union Fenosa” 

că a ajuns la conducerea Primăriei în mod ilegal. Între timp, în spațiul public au apărut informații 

și dovezi, potrivit cărora, în spatele Silviei Radu ar sta democrații lui Vlad Plahotniuc. 

Constantin Codreanu, candidat la șefia capitalei din partea Partidului Politic „Partidul 

Unității Naționale”, s-a evidențiat printr-o prezență pozitivă în subiectul despre: Vlad Țurcanu, 

purtător de cuvânt al ex-președintelui Republicii Moldova, Timofti, a decis să se implice în 

campania electorală alături de Constantin Codreanu. Astfel, acesta consideră că doar Codreanu 

reprezintă interesele electoratului unionist din Chișinău: „Din punctul meu de vedere, acest 

electorat proromânesc din municipiul Chișinău are nevoie de un primar care să îi reprezinte și să 

îi ajute să-și construiască un oraș frumos. Acesta este primul motiv pentru care am decis să îi fiu 

alături candidatului Constantin Codreanu”. Totodată, Constantin Codreanu cheamă la dialog 

deschis candidații de dreapta: „Suntem oamenii dialogului și oamenii care își doresc un Chișinău 

românesc, și pentru asta suntem dispuși să discutăm cu absolut toți cei care își doresc același 

lucru. Noi rămânem deschiși pentru orice fel de negocieri. Îi așteptăm alături de noi” 

(26.04.2018). 

În context negativ, Constantin Codreanu a fost mediatizat în subiectul din 26.04.2018, în 

cadrul căruia, candidatul PL la funcția de primar al capitalei, Valeriu Munteanu, a declarat că nu 

va da curs dialogului lansat de candidatul PUN din motiv că: „Nu vrea să colaboreze cu personaje 

dubioase”. Candidatul PUN, Constantin Codreanu, a obținut o reflectare negativă și în subiectul 

despre refuzul candidatul PSRM, Ion Ceban, de a participa la dezbaterile organizate de Agenția 

IPN. Candidatul socialiștilor și-a motivat refuzul prin faptul că nu dorește să participe la dezbateri 

alături de candidați unioniști, care urmăresc lichidarea statului (26.04.2018).  

Candidatul Partidului Național Liberal, Alexandra Can, a obținut o prezență pozitivă 

datorită subiectului despre dezbaterile organizate de Agenția IPN. Astfel, sunt puse pe post 

declarațiile acesteia: „Știu cum trebuie gestionată o primărie. Experiența prin care am trecut îmi 

permite cu fermitate să spun că știu multilateral cum poate fi gestionată prin sisteme performante 

din management, ceea ce este absent astăzi” (26.04.2018). 

Victor Strătilă, candidat din partea Partidului politic „Partidul verde ecologist”, a fost 

prezentat în context pozitiv datorită subiectului despre dezbaterile organizate de Agenția IPN. 

Victor Strătilă: „Sunt cel mai bun candidat pentru că știu cum, pot și vreau să fac ca lucrurile în 

municipiul Chișinău să ia o întorsură spre binele locuitorilor municipiului Chișinău!”. Întrebat 

dacă va accepta să facă parte din echipa Alexandrei Can, în cazul în care dânsa va deveni Primar 

General, Strătilă a răspuns: „Desigur, cu cea mai mare plăcere! O să accept să vin în echipa 

dumneavoastră, pentru că noi ne propunem să colaborăm cu toate forțele care vor să aducă 
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Chișinăul la normalități. Sunt un candidat foarte bun și cred că vă voi lua pe dumneavoastră în 

echipa mea!” (26.04.2018).  

Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului Politic Platforma „Demnitate și Adevăr”, a fost mediatizat printr-o tonalitate negativă 

datorită subiectului despre Ion Ceban, care a declarat că Andrei Năstase are legături cu oameni de 

afaceri dubioși încât nu putea fi acceptat drept partener de către Maia Sandu. Candidatul PSRM: 

„Pe toți adversarii îi văd ca și concurenți electorali. O singură întrebare am către Andrei Năstase: 

Cum a trecut testul de integritate la Maia Sandu, dacă este totul în regulă, ținând cont de acele 

lucruri pe care le cunoaștem, inclusiv despre domnul Năstase, legătura cu diferiți oameni 

dubioși”. În cadrul subiectului, jurnalista vine să precizeze că reputația lui Andrei Năstase este 

pusă la îndoială și de unii analiști politici. În acest context, sunt puse post declarațiile lui Petru 

Bogatu, jurnalist: „Liderul Platformei „DA” împarte egal, din veniturile sale zero, milioane de lei 

între mamă și soacră. Acesta este, indubitabil, un succes de invidiat chiar și pentru „marele 

combinator” Ostap Bender. După cum este bine cunoscut, el și-a încheiat cariera de escroc atunci 

când a încercat să treacă Nistrul, împărțindu-și lingourile de aur cu vameșii ca să nimerească din 

comunismul sovietic în raiul român capitalist”. Și editorialistul Nicolae Negru notează punctele 

slabe ale lui Năstase, mai precizează jurnalista: „Nu cumva încărca „pistoalele” oligarhilor, nu 

contribuia și el la instaurarea regimului actual? Nu cumva de la atacul raider asupra 

„Victoriabank” provin banii ascunși de el pe conturile mamei și soacrei sale? Sau poate de la 

privatizarea șmecherească a companiei „Air Moldova”, realizată de nașul fostului procuror 

Năstase? Cui i-a venit în cap această idee perversă: să alegem ca întruchipare a luptei cu 

oligarhia o sculă oligarhică, să ne punem speranța într-o persoană obscură, un diletant în locul 

profesionist: El ne va salva de oligarhie, e sigur?” (27.04.2018).  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 18 min. 01 sec. 11 min. 03 sec. 06 min. 58 sec. 0 

A. Năstase, PPPDA 02 min. 59 sec. 0 01 min. 25 sec. 01 min. 34 sec. 

S. Radu, ID 02 min. 14 sec. 28 sec. 01 min. 23 sec. 23 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 59 sec. 50 sec. 01 min. 03 sec. 06 sec. 

A. Can, PNL 01 min. 12 sec. 18 sec. 54 sec. 0 

V. Strătilă, PVE 01 min. 11 sec. 31 sec. 40 sec. 0 

V. Munteanu, PL 01 min. 08 sec. 0 01 min. 08 sec. 0 

V. Costiuc, PPDA 58 sec. 0 58 sec. 0 

R. Apostolova, PȘ 0 0 0 0 

A. Roșco, PCNM 0 0 0 0 

A. Mîțu, PRSM 0 0 0 0 

M. Braila, PPRM 0 0 0 0 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 18 min. 01 sec. 09 min. 47 sec. 08 min. 14 sec. 

A. Năstase, PPPDA 02 min. 59 sec. 40 sec. 02 min. 19 sec. 

S. Radu, ID 02 min. 14 sec. 37 sec. 01 min. 37 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 59 sec. 30 sec. 01 min. 29 sec. 

A. Can, PNL 01 min. 12 sec. 36 sec. 36 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 11 sec. 35 sec. 36 sec. 

V. Munteanu, PL 01 min. 08 sec. 19 sec. 49 sec. 

V. Costiuc, PPDA 58 sec. 23 sec. 35 sec. 

R. Apostolova, PȘ 0 0 0 

A. Roșco, PCNM 0 0 0 

A. Mîțu, PRSM 0 0 0 

M. Braila, PPRM 0 0 0 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM a beneficiat de cel mai 

mare volum procentual de 69,2 la sută (30 min. 51 sec.), urmat de PL – cu 7,2 la sută (03 min. 

12 sec.). PPPDA a fost reflectat în volum de 6,7% (02 min. 59 sec.), ID – de 5% (02 min. 14 

sec.), iar PUN – cu 4,4% (01 min. 59 sec.). PNL și PVE au avut aceeași pondere de reflectare 

de 2,7 la sută (01 min. 12 sec.), urmate de PPDA cu 2,2 la sută (01 min. 11 sec.).  

 

Conotația reflectării:  
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PSRM a fost reflectat în context pozitiv în subiectul despre autoritățile capitalei care 

continuă să irosească patrimoniul municipal. Majoritatea membrilor Comisiei pentru Construcții, 

Arhitectură și Relații Funciare au vizat pozitiv mai multe proiecte în acest sens. Terenurile au fost 

atribuite pentru construcții comerciale, mai multe spații verzi sau zone în care planurile urbanistice 

nu permit imobile multietajate. Consilierii municipali socialiști consideră ca inadmisibilă această 

practică și s-au pronunțat împotriva deciziilor luate la pachet (25.04.2018); PSRM a avut o 

prestație pozitivă și în subiectul despre lansarea unui proiect-pilot de informare a locuitorilor 

capitalei despre locul aflării transportului public. Linia nr. 30 de troleibuz a fost aleasă deoarece 

face legătura cu aeroportul, unde sunt și cetățeni străini, a precizat unul dintre autorii inițiativei – 

consilierul PSRM, Anton Leadski: „Prima etapă va fi cea mai simplă: implementarea aplicației, 

deoarece sistemul GPS este deja încorporat. Al doilea moment este instalarea panoului informativ 

în stații, deoarece vorbim de linia nr. 30. Planificăm să instalăm la aeroport un panou, pentru ca 

oamenii care sosesc în țara noastră să nu plătească 150-100 de lei pentru taximetrele care se află 

acolo, ci să folosească transportul public pentru a ajunge în oraș. Aici vor putea decide – fie își 

iau taxi, fie folosesc transportul public. Eficient? Comod? Eu cred că da!”. Consilierii socialiști 

au declarat că implementarea sistemului electronic de plată în transportul public va simplifica 

munca dispecerilor, va permite o gestionare mai eficientă a troleibuzelor și autobuzelor în orele de 

vârf și va permite micșorarea cheltuielilor (25.04.2018); PSRM a fost prezentat în context pozitiv 

și în subiectul din 26.04.2018, în cadrul căruia se menționează că deputații PSRM au solicitat 

recalcularea tarifelor pentru energia termică. Ei spun că, după reducerea tarifelor la gazele naturale, 

urmează să fie revizuit și tariful pentru energia termică. În acest context, sunt puse pe post 

declarațiile lui Radu Mudreac, deputat PSRM: „Cunoaștem cu toții că ceva timp în urmă au fost 

recalculate tarifele la gaze, în baza hotărârii ANRE, dar tarifele la energia termică nu au fost 

recalculate, știind că baza la energia termică stau gazele naturale. De aceea, solicităm audierea 

instituțiilor vizate pentru a face o claritate pentru cetățenii Republicii Moldova ceea ce ține de 

tarifele la energia termică”. La finele subiectului, jurnalista vine să precizeze că „anterior, 

deputații PSRM au anunțat că există premise ca tariful pentru gaze naturale să fie micșorat cu cel 

puțin 30 la sută”.  

PL a fost prezentat într-o tonalitate negativă în subiectul despre discuțiile aprinse între 

fracțiuni în Parlament pe marginea plăcilor de înmatriculare care vor fi oferite din 1 septembrie 

posesorilor din regiunea transnistreană. Fracțiunile parlamentare PL și PLDM au menționat că 

acordul protocolar privind plăcile de înmatriculare cu numere neutre a fost semnat în lipsa 

transparenței și că documentul ar putea provoca noi probleme în relațiile celor două maluri ale 

Nistrului. În replică, deputatul socialist Vlad Bătrîncea a accentuat că, din cauza unor declarații 

neprietenești la adresa regiunii transnistrene, există riscul ca acest conflict să nu fie soluționat încă 

un sfert de secol: „Anume datorită retoricii dvs., noi nu putem apropia două maluri ale Nistrului 

și nu putem reîntregi țara. Așa că dacă dvs. nu aveți soluții reale, vă rog să nu puneți bețe în roate 

la cei care încearcă să găsească acest consens” (26.04.2018). 
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Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 30 min. 51 sec. 12 min. 26 sec. 18 min. 25 sec. 0 

PL 03 min. 12 sec. 0 02 min. 30 sec. 42 sec. 

PPPDA 02 min. 59 sec. 0 01 min. 25 sec. 01 min. 34 sec. 

ID 02 min. 14 sec. 28 sec. 01 min. 23 sec. 23 sec. 

PUN 01 min. 59 sec. 50 sec. 01 min. 03 sec. 06 sec. 

PNL 01 min. 12 sec. 18 sec. 54 sec. 0 

PVE 01 min. 11 sec. 31 sec. 40 sec. 0 

PPDA 58 sec. 0 58 sec. 0 

PȘ 0 0 0 0 

PCNM 0 0 0 0 

PRSM 0 0 0 0 

PPRM 0 0 0 0 

 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 

 
 

 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost cea dominantă – de 82,7%, iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă, de 17,3%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 
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echidistanței și obiectivității, aceștia vor plasa fiecare știre astfel încât: în cazul 

subiectelor ce vizează situații de conflict, să se respecte principiul de informare din mai 

multe surse”. Astfel, la 27.04.2018 a fost difuzat un subiect despre Ion Ceban, candidatul 

PSRM la funcția de Primar General al Capitalei, care a declarat că Andrei Năstase, 

candidatul Platformei „Demnitate și Adevăr” la Primăria Chișinău, are legături cu oameni 

de afaceri dubioși, încât nu putea fi acceptat drept partener de către Maia Sandu. Candidatul 

PSRM: „Pe toți adversarii îi văd ca și concurenți electorali. O singură întrebare am către 

Andrei Năstase: Cum a trecut testul de integritate la Maia Sandu, dacă este totul în regulă, 

ținând cont de acele lucruri pe care le cunoaștem, inclusiv despre domnul Năstase, 

legătura cu diferiți oameni dubioși”. În cadrul subiectului, jurnalista vine să precizeze că 

reputația lui Andrei Năstase este pusă la îndoială și de unii analiști politici. În acest context, 

sunt puse post declarațiile lui Petru Bogatu, jurnalist: „Liderul Platformei „DA” împarte 

egal, din veniturile sale zero, milioane de lei între mamă și soacră. Acesta este, indubitabil, 

un succes de invidiat chiar și pentru „marele combinator” Ostap Bender. După cum este 

bine cunoscut, el și-a încheiat cariera de escroc atunci când a încercat să treacă Nistrul, 

împărțindu-și lingourile de aur cu vameșii ca să nimerească din comunismul sovietic în 

raiul român capitalist”. Și editorialistul Nicolae Negru notează punctele slabe ale lui 

Năstase, mai precizează jurnalista: „Nu cumva încărca „pistoalele” oligarhilor, nu 

contribuia și el la instaurarea regimului actual? Nu cumva de la atacul raider asupra 

„Victoriabank” provin banii ascunși de el pe conturile mamei și soacrei sale? Sau poate 

de la privatizarea șmecherească a companiei „Air Moldova”, realizată de nașul fostului 

procuror Năstase? Cui i-a venit în cap această idee perversă: să alegem ca întruchipare 

a luptei cu oligarhia o sculă oligarhică, să ne punem speranța într-o persoană obscură, 

un diletant în locul profesionist: El ne va salva de oligarhie, e sigur?”. Lipsește poziția 

candidatului PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase.  

 

De asemenea, s-a atestat că postul de televiziune „Exclusiv TV”, în perioada de raport 20-

29.04.2018, a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă, în 

preponderență candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, 

precum și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.  

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Exclusiv TV” nu a respectat alin. (2) al 

art. 7 din Codul audiovizualului, care prevede: „Acordând timpi de antenă unui partid sau unei 

mișcări politice pentru propagarea pozițiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de 

asemenea, în cadrul aceluiași gen de programe și la aceeași oră, timpi de antenă altor partide și 

mișcări politice fără tergiversări neîntemeiate și fără a favoriza un partid anume, indiferent de 

procentajul reprezentării sale parlamentare”. 
Este de specificat că nu au fost atestate derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 

21.07.2017. 
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Jurnal TV 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, Silvia Radu a obținut cea mai 

mare pondere a reflectării – 64,8% (30 min. 55 sec.), urmată de Andrei Năstase – cu 20,1% 

(09 min. 34 sec.), Ion Ceban – cu 6,1% (02 min. 55 sec.), Valeriu Munteanu – cu 3,6% (01 

min. 43 sec.), iar Reghina Apostolova și Vasile Costiuc au beneficiat de o pondere a reflectării 

identică – de 1,5% (43 sec.). Victor Strătilă a avut o prezență de 1,3% (38 sec.), iar Alexandr 

Roșco – de 1,1% (31 sec.). 
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, s-a evidențiat 

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Ion Ceban a susținut o conferință de presă 

în cadrul căreia a vorbit despre necesitatea transformării Chișinăului într-un oraș modern și 

deschiderea acestuia pentru mediul de afaceri. Printre altele, a promis elaborarea unei „Hărți de 

investiții a Chișinăului”. Ion Ceban: „O altă direcție prioritară în direcția noastră va ține de 

elaborarea și implementarea unui mecanism de subvenționare a ratelor dobânzilor la 

împrumuturi pentru finanțarea proiectelor prioritare. Este preconizată crearea unei agenții de 

dezvoltare a Chișinăului” (20.04.2018); Candidatul socialiștilor Ion Ceban a susținut o conferință 

de presă în fața Universității Tehnice, unde a vorbit despre concepția transformării Chișinăului 

într-un oraș „deștept”. Ca de obicei, a fost însoțit de mai mulți tineri cu pancarte. Ion Ceban: „Un 

punct important al viziunii noastre prevede ca într-un viitor nu chiar îndepărtat, Primăria va emite 

certificate de urbanism în format electronic și va prelungi autorizațiile de construcție. De 

asemenea, experții noștri consideră oportună elaborarea unei aplicații speciale prin intermediul 

căreia cetățenii își vor putea transmite sesizările direct către Primărie. Chiar și programările la 

saloanele de frumusețe, sport etc. să fie făcute on line” (23.04.2018); Candidatul PSRM, Ion 

Ceban, a susținut o conferință de presă în fața Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, în 

cadrul căreia a vorbit despre concepția transformării Chișinăului într-un „oraș al culturii, istoriei 

și turismului”. Ion Ceban: „Vom veni cu un nou registru al acestor monumente, dar și cu planuri 

concrete de restaurare, reabilitarea fiecărui monument istoric. Capitala trebuie să-și recapete 

fața de altă dată” (24.04.2018); Candidatul socialiștilor la șefia Chișinăului, Ion Ceban, a susținut 

o conferință de presă în fața a ceea ce a rămas din Palatul de Cultură al Sindicatelor, aflat acum în 

proces de demolare, declarând: „Poziția noastră principială este că astfel de obiective trebuie 

păstrate în proprietatea statului. Dacă sunt careva obligațiuni față de investitor noi putem proceda 

exact ca și în cazul grădiniței de copii de pe str. Alba Iulia, adică punându-i la dispoziție alt teren 

pentru ca acesta să poată să-și implementeze planurile investiționale. Alte autorizații pentru astfel 

de schimonosire a imaginii Chișinăului nu vor mai fi” (25.04.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, 

a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre oferta electorală pentru suburbiile 

municipiului Chișinău. Ion Ceban: „Vadul lui Vodă 2018 direcționăm 3 milioane de lei pentru 

canalizarea din Boduleni. Cricova, construcția sistemului de canalizare în perimetrul străzilor 
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Chișinăului, Mateevici, Dosoftei, Alecsandri. Trușeni, demararea și definitivarea etapei unor 

construcții a rețelelor de canalizare. Construcția sistemului Tohatin, Cruzești, Budești cu stații de 

pompare regională” (26.04.2018); Socialistul Ion Ceban a susținut o conferință de presă în fața 

Primăriei, în care a vorbit despre viziunea sa privind viitorul Chișinăului. Aceasta presupune un 

plan de dezvoltare pe mai mulți ani. Ion Ceban: „Prognozarea urbanistică trebuie să aibă la bază 

programe urbanistice care urmează să fie implementate într-o perioadă de 10-15 și chiar 25 de 

ani. Este vorba despre programele de infrastructură, ce țin de resursele acvatice și funciare, spații 

locative și publice…” (27.04.2018). 

Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PL, 

a beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: Valeriu Munteanu, candidatul 

Partidului Liberal condus de către Mihai Ghimpu, a organizat o conferință de presă la Aeroportul 

Internațional Chișinău. Valeriu Munteanu: „Îmi propun ca Primăria să obțină majoritatea în 

acționariatul Aeroportului Internațional Chișinău. După care să avem posibilitatea ca să anulăm 

acest contract fraudulos, care a fost. Voi construi un terminal cargo cu o capacitate de 3 mii de 

tone, voi moderniza toată lungimea pistei, voi lărgi întreaga pistă la 60 de metri, conform 

standardelor internaționale, și voi asigura o capacitate de operare de 25 de avioane pe oră” 

(24.04.2018); Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal, a organizat o conferință de presă 

în care a vorbit despre faptul că va întocmi un master plan al infrastructurii de transport și va 

construi un bulevard în locul căii ferate ce traversează Chișinăul, pentru a fluidiza traficul din oraș: 

„De la Vatra până la Revaca să existe o cale ferată de centură care să ocolească Chișinăul, asta 

ar fi cam 35 de km, și în locul acestui cimitir de fiare vechi, care este astăzi calea ferată din 

Chișinău, să fie rezolvată problema” (26.04.2018). 

Candidatul independent la funcția de Primar General al Capitalei, Silvia Radu, a obținut o 

prezentare pozitivă în subiectul despre conferința de presă în cadrul căreia a declarat că în curând 

va lansa programul electoral. Silvia Radu: „Acest program este axat pe urgențele care există la 

Chișinău și probele importante pe care le are orașul. Eu cred că sunt probleme la care deja s-au 

început să se lucreze și îmi doresc foarte mult să duc până la capăt toate inițiativele care sunt 

începute la municipalitate” (25.04.2018). 

Printr-o conotație negativă, Silvia Radu a fost mediatizată în subiectele despre: Mai mulți 

salariați ai întreprinderii „Franzeluța” din Chișinău ar fi fost îndemnați insistent să semneze în 

favoarea Silviei Radu, care este candidat pentru funcția de primar al capitalei. Asta susține unul 

dintre angajații acestei companii. Potrivit bărbatului, directorii unor fabrici din componența 

Combinatului de panificație se apropiau de ei și le spuneau să meargă în blocul principal, unde vor 

trebui să semneze în listele de subscripție ale lui Radu. Unii au refuzat, alții s-au temut însă că își 

vor pierde locul de muncă dacă se vor opune. Administrația întreprinderii a respins acuzațiile. „Se 

umbla prin uzine, uzina numărul 2, căutau oameni, selectau care pot să se ducă să puie 

semnăturile acestea. Bănuiesc că asta s-a făcut cu acordul coordonatorului principal al țării, 

Plahotniuc, s-a dat indicații la directorul general – Andros Boris, și el a dat indicații la secția 

cadre, că secția de cadre nu putea singură să facă asta”, a declarat un angajat al fabricii, a cărui 

identitate i-a fost protejată (blurare). Unii angajați au refuzat să facă acest lucru, dar cei mai mulți, 

spune bărbatul, au semnat de frică să nu-și piardă locul de muncă. „Nu puneau oamenii cu de-a 

sila, dar li se propunea să se ducă în secția de cadre să semneze și au fost foarte multe persoane, 

fiindcă oamenii nu vor să piardă serviciul. Ei au fost impuși, pentru că tu ești în așa o situație că 

dacă semnezi e bine, dar dacă nu semnezi se uită cu ochi răi la tine”, a mai afirmat angajatul 

fabricii. Silvia Radu nu a răspuns la telefon pentru a comenta subiectul, iar reprezentanții PD au 

declarat anterior că ea nu este candidatul formațiunii la șefia Primăriei capitalei. Mai mulți analiști 

politici consideră însă că Radu se bucură de sprijinul PD. În subiect se mai menționează că 

„Franzeluța” nu este singura instituție unde s-ar fi strâns semnături de la angajați în susținerea 

fostului primar interimar. Recent, „Jurnal TV” a primit în poșta redacției un mesaj în care se spunea 

că angajații Institutului Mamei și Copilului ar fi fost obligați să semneze pentru Silvia Radu. 

Potrivit semnatarului răvașului, în liste erau trecute deja numele, prenumele, seria și numărul 

buletinului salariaților, iar persoanele respective doar semnau și scriau data. În cazul în care aveau 
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întrebări, răspunsul responsabilului era: „Este ordinul directorului, toate întrebările la el” 

(26.04.2017); Silvia Radu încearcă, pe toate căile, să-i convingă pe cetățenii de rând că salariul 

său, de 430 de mii de lei pe lună, pe care-l avea la Gas Natural Fenosa, n-are nicio treabă cu tarifele 

pentru energie. Într-o conferință de presă, Radu a declarat senin că a meritat acești bani, fiind șef 

al instituției. Experții în domeniu afirmă însă că leafa Silviei Radu a fost formată și din banii 

oamenilor care plăteau facturile. În conferința de presă, jurnaliștii s-au interesat câți bani va scoate 

Silvia Radu în calitate de candidat pentru fotoliul de primar al Chișinăului pentru campania sa 

electorală. Radu a răspuns că nu se așteaptă la o campanie foarte scumpă și a adăugat – cităm – 

„Cred că unicii bani care vor fi folosiți vor fi banii familiei". În acest context, ea a fost întrebată 

despre salariul de 430 de mii de lei pe lună pe care l-a încasat în doi ani cât a condus "Gas Natural 

Fenosa". Radu insistă că leafa ei n-a fost nicidecum plătită din tarifele la energia electrică, pe care 

le-a suportat populația. Silvia Radu: „Într-adevăr pentru Republica Moldova acest salariu pare a 

fi mare, dar eu am fost un manager, angajată de o companie internațională, și acest salariu a fost 

stabilit conform standardelor unei companii care lucrează la nivel mondial în 25 de țări ale 

lumii”. În subiect se mai menționează că „Jurnal TV” a încercat să afle ce înseamnă „din beneficiul 

companiei" , fiind solicitată opinia unor experți în domeniu. Aceștia o contrazic pe Silvia Radu și 

spun că salariul ei era format oricum din tarifele la energie achitate de consumatori. Aceeași opinie 

a fost exprimată și de alți experți, potrivit cărora, indiferent de cât au decis acționarii să-i plătească 

Silviei Radu, banii pentru leafa acesteia au venit oricum de pe piața locală, din tarifele achitate de 

consumatorii moldoveni. Urmează precizarea că din aprilie 2008 până în noiembrie 2015, Silvia 

Radu a exercitat funcția de președinte al „Gas Natural Fenosa", iar în perioada în care a condus 

compania, prețurile la energia electrică s-au dublat. Bunăoară, în martie 2015, Silvia Radu a cerut 

fără echivoc la ANRE ca tariful la energia electrică să fie majorat cu cel puțin 50 la sută: „Noi 

cerem cel puțin 50 din majorarea tarifară, azi compania "Gas Natural Fenosa" se află într-o 

situație când circulantul sau fluxul bănesc care este primit din partea consumatorului din consum 

nu este suficient pentru achitarea totală a costului real a energiei electrice”. Peste câteva luni, 

însă, Silvia Radu a cerut majorarea tarifului cu „doar” 36 la sută, dar și includerea unei sume de 1 

mlrd. 280 de milioane de lei drept „devieri financiare”, care să fie achitată în viitor. „Poziția 

noastră ca companie este că această datorie care s-a acumulat datorită devierilor cauzate de 

schimbul valutar să fie explicit indicat și recunoscut pentru a fi recuperat pe perioada cel puțin a 

metodologiei tarifare care are o durată de doi ani”, afirmă Silvia Radu. În subiect se mai 

menționează că din funcția de președinte al Gas Natural Fenosa, Silvia Radu negocia la greu și 

chiar a amenințat statul Republica Moldova cu pornirea unor litigii internaționale. Silvia Radu: 

„Noi nu putem astăzi să acceptăm o majorare de 36 la sută, ca la sfârșit de an să ne declare 

bancrot”. Până la urmă, ANRE a aprobat creșterea tarifului la energia electrică cu 36 la sută. 

Această majorare a fost suspendată peste câteva luni, iar apoi iarăși introdusă. Cert este că din anul 

de criză 2015, când leul s-a depreciat puternic din cauza furtului din sistemul bancar, și până în 

prezent, moneda națională și-a mai revenit. Astfel, deși leul moldovenesc s-a apreciat între timp 

cu 14% față de dolar, tariful la energia electrică a scăzut cu doar 7 la sută. Asta în condițiile în care 

prețul de import al energiei electrice a rămas practic același. Urmează precizarea că fosta 

președintă a companiei Gas Natural Fenosa deține, în Chișinău, cel puțin patru bunuri imobile. 

Silvia Radu și soțul său sunt proprietarii unei case de lux pe strada Milano din sectorul Buiucani, 

pe care au cumpărat-o în anul 2004. Casa are trei niveluri și o suprafață de peste 220 de metri 

pătrați. În 2005, la un an de la procurarea casei, soții Radu devin proprietarii unui apartament de 

peste 67 de metri pătrați în inima Chișinăului, pe bulevardul Ştefan cel Mare și Sfânt, iar în 2014 

familia Radu mai cumpără un apartament de 139 de metri pătrați pe strada Serghei Lazo. În 

declarația de avere mai este menționat un spațiu comercial de 41,5 metri pătrați. Familia Radu mai 

deține trei automobile, inclusiv un Audi A8, cumpărat nou în 2014, cu 1 mln. 200 de mii de lei. 

Silvia Radu mai deține pachete de acțiuni în cinci societăți comerciale (26.04.2018); În perioada 

în care a condus RED Union Fenosa, Silvia Radu ar fi admis un conflict de interese, dar și 

transferul a zeci de milioane de lei de la aceasta către o firmă creată tot de ea. Mai multe nereguli 

grave care ar fi influențat creșterea tarifelor la energia electrică pentru populație au fost depistate 
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de experții în energetică Sergiu Tofilat și Tudor Şoitu. Cei doi experți fac trimitere la un raport de 

control efectuat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică la compania RED Union 

Fenosa, care este ținut în secret. Raportul ar fi fost efectuat în anul 2013, iar ordinul a fost semnat 

de Victor Parlicov la 1 iulie 2013. Peste câteva săptămâni, acesta a fost demis. Iată principala 

încălcare depistată: „Compania Red-Union Fenosa a transferat aproape 170 de milioane de lei la 

Compania INDRA Sisteme SRL, unde doamna Radu a fost fondator și administrator și după care 

administrator a fost Ignacio Ibara, care mai era și președintele Consiliului Red Union Fenosa. 

Deci, mai exact la pagina 24 la Raportul de Control este scris că în perioada 2000-2006, Red 

Union Fenosa a plătit către Compania INDRA Sisteme SRL 139 de milioane de lei pentru servicii 

de consultant și a întreținerii sistemelor de informare. În perioada 2008-2012, Union Fenosa a 

mai achitat încă 30 de milioane de lei tot la această companie”, a declarat Sergiu Tofilat, expert 

în energetică. Compania INDRA Sisteme SRL a fost fondată în aprilie 2000, iar fondator unic era 

Silvia Radu, care a fost și administrator până în 2002. Sergiu Tofilat: „Și se primește un pic de 

conflict de interese, tu ești administratorul companiei, îți fondezi altă companie și îți achiți 10 

milioane de lei pentru serviciile de consultant. Dacă pe bune ai nevoie de consultant te adresezi 

la o companie specializată, nu îți fondezi tu propria companie și transferi 10 milioane de lei”. O 

altă încălcare depistată ține de împrumuturi ineficiente. În condițiile în care RED Union Fenosa 

beneficia de credite la BERD și o subdiviziune a Băncii Mondiale la o radă a dobânzii de 4,5%, 

aceasta a împrumutat 5 milioane de dolari de la o companie afiliată holdingului Fenosa la o rată 

de 14,5%. De aici s-a creat o cheltuială suplimentară de 500.000 de dolari. Sergiu Tofilat: „Asta 

înseamnă majorarea cheltuielilor, reducerea profitului și, respectiv, dacă ai profit mai mic plătești 

și impozite mai mici, cu alte cuvinte, asta se numește invaziune fiscală. Deci, acest Raport de 

Control ANRE este ținut în secret, nu este examinat, însă din unele surse de la CNA ne-au spus că 

cel puțin sunt două dosare penale deschise pe marginea acestui Raport de Control”. Tofilat mai 

spune că s-au făcut mai multe percheziții, dar rezultatele acestora sunt tăinuite: „Îndemnăm ANRE 

să examineze acest raport public și să vedem care sunt neregulile, cum compania comentează 

aceste nereguli depistate de ANRE și să facem o claritate. Dacă sunt eu client, nejustificate, ele 

trebuie excluse din tarif și, apropo, ar fi foarte interesant să vedem în ce mod televiziunile lui 

Plahotniuc vor reflecta această situație. Vedem că dumnealor foarte intens o promovează pe 

doamna Silvia Radu. Nu își pun întrebarea pe cât este ea independentă...”, a declarat Sergiu 

Tofilat, expert în energetică. Silvia Radu n-a fost de găsit, pentru a comenta acuzațiile aduse. 

Anterior, ea a declarat că un astfel de raport nici măcar nu există, chiar dacă cei doi experți susțin 

că acesta ar fi fost remis companiei RED Union Fenosa la data de 27 ianuarie 2014 (27.04.2018); 

Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal condus de către Mihai Ghimpu, a expediat presei 

un comunicat în care a informat că a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală. El a solicitat 

actele depuse de concurentul electoral Silvia Radu în vederea stabilirii cu exactitate a modului de 

colectare a semnăturilor și adoptarea unei hotărâri privind constatarea ca fiind neîntemeiată 

înregistrarea acestui candidat. S-a mai cerut: „Înaintarea unei acțiuni în instanța de judecată în 

vederea anulării înregistrării candidatului la funcția de Primar General al municipiului Chișinău, 

doamnei Silvia Radu, la alegerile locale noi din 20 mai 2018. Tragerea la răspundere juridică a 

conducătorilor instituțiilor centrale și locale, precum și întreprinderilor de stat și municipale care 

au forțat funcționarii și angajații structurilor publice să semneze în susținerea doamnei Silvia 

Radu, inclusiv conducerii Partidului Democrat ca inițiator și organizator al respectivelor acțiuni 

ilegale”, a declarat într-un comunicat de presă Valeriu Munteanu (27.04.2018); În perioada 2010-

2012, vânzările Red Union Frenosa au crescut ca pe drojdii, dar un raport al ANRE, păstrat mai 

mult timp cu titlu secret, arată că în acei ani când instituția era condusă de Silvia Radu s-au comis 

abateri de la legislație. Profitul nerepartizat la sfârșitul anului 2012 constituia circa 585 de milioane 

de lei. Acest câștig este net pe care compania condusă de Silvia Radu l-a obținut doar în doi ani pe 

spatele moldovenilor care au plătit cu regularitate facturile. Deși activitatea furnizorului de energie 

a creat pierderi esențiale cetățenilor, până acum nu a fost pornită nici o cauză penală. Privatizarea 

companiilor „RE Chișinău”, „RED Centru” și ”RED Sud”, în anul 2000, s-a făcut cu abateri de la 

lege, iar contractele cu firma fondatoare din Spania, de prestare a serviciilor, au fost semnate fără 
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un proces firesc de licitație. Sunt doar câteva dintre încălcările grave depistate de Agenția 

Națională pentru Reglementare în Energetică, experții căreia au întocmit, în 2013, un raport de 

activitate al întreprinderii „Red Union Fenosa” pentru perioada 2010-2012. Documentul, în care 

se arată împrumuturi bancare în detrimentul companiei, contracte obscure cu diferite companii 

privind achizițiile publice la procurarea bunurilor și serviciilor destinate sectorului 

electroenergetic, a fost unul secret. Experții ANRE au depistat abateri grave în perioada când la 

conducerea întreprinderii se afla Silvia Radu. Deși activitatea furnizorului de energie a creat 

pierderi esențiale cetățenilor Republicii Moldova nu a fost pornită nicio cauză penală. Raportul a 

fost dosit ani la rând, chiar dacă a fost efectuat într-o perioadă când la putere se afla Alianța pentru 

Integrare Europeană. Din raportul efectuat de ANRE la întreprinderea condusă de Silvia Radu se 

constată că atât vânzările, cât și costul acestora sunt în creștere, începând cu anul 2009. Astfel, în 

perioada verificată de ANRE, compania a fost una foarte profitabilă. În 2010, întreprinderea a 

înregistrat un venit net de 311,4 milioane de lei, în anul 2011 – 378,8 milioane de lei, iar în 2012 

– 381,6 milioane de lei. Pe 1 ianuarie 2013, compania avea un profit nerepartizat de 584,9 milioane 

de lei. Experții atestă și o creștere a volumului serviciilor prestate de Red Union Fenosa între anii 

2010 și 2012 în raport cu anul 2009. Oricât ar părea de ciudat, în această perioadă întreprinderea 

administrată de către Silvia Radu a disponibilizat 607 persoane. În 2010 au fost concediate 127 de 

oameni, în 2011 – 86 de persoane, iar în 2012 – 394 de angajați. În urma optimizărilor, la bilanțul 

contabil la Red Union Fenosa, numărul total al acestora a constituit 1221 de angajați la 31 

decembrie 2010. Peste doi ani, la aceeași dată – 979 de persoane. La fel de straniu este faptul că 

deși numărul personalului a scăzut în 2012 cu 242 de unități în raport cu 2010, cheltuielile pentru 

retribuirea muncii au crescut cu 4,3 milioane de lei, ajungând la cifra de 113,3 milioane. Alte 

încălcări depistate de ANRE la întreprinderea condusă în acea perioadă de Silvia Radu se referă la 

cheltuielile companiei, care sunt, în mare parte, atribuite muncii corpului administrativ. O altă 

neregularitate gravă asupra cărei a atras atenția ANRE este faptul că din contul veniturilor „Red 

Union Fenosa” a fost achitată și arenda apartamentelor pentru reprezentanții de la Union Fenosa 

Internațional. Pe chiria acestora s-a achitat în 2010 – 908,8 mii de lei, în 2011 – 801,4 mii de lei, 

iar în 2012 – 785,6 mii de lei. Precizăm că în cadrul unor audieri publice pe marginea Raportului 

de audit extern asupra calculelor noilor tarife la energia electrică, care au avut loc în 2015, Silvia 

Radu, pe atunci președinte al RED Union Fenosa, a mințit, spunând că ea nu a auzit despre raportul 

ANRE, asta deși, se știe, că astfel de controale nu pot avea loc fără înștiințarea administrației 

companiei (28.09.2018, 29.04.2018). 

Reghina Apostolova, candidatul din partea Partidului „ȘOR” pentru postul de Primar 

General al municipiului Chișinău, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre: 

Candidatul Partidului politic „Șor”, Reghina Apostolova, care figurează în raportul Kroll privind 

frauda din sistemul bancar, a organizat un briefing în care a garantat că grădinițele din Chișinău 

vor avea parte de alimentație de restaurant. Apostolova a vorbit în limba rusă și nu a luat întrebări 

de la presă. Reghina Apostolova: „La Orhei am găsit acea formulă prin care am revoluționat 

alimentația copiilor din instituțiile preșcolare. Eu garantez că până la 1 decembrie 2018 vom crea 

în Chișinău propriile combinate municipale de producție alimentară care se vor specializa 

exclusiv pe furnizarea de alimente de înaltă calitate pentru copii din instituțiile preșcolare, iar cu 

timpul și în instituțiile școlare” (25.04.2018).  

Alexandr Roșco, candidatul PCNM la funcția de Primar General al Capitalei, a avut o 

prezență pozitivă în cadrul subiectului despre: Candidatul formațiunii politice „Casa noastră-

Moldova”, Alexandr Roșco, și-a lansat programul electoral în fața casei președintelui PD, 

Vladimir Plahotniuc, documentul conține mai multe teze, printre care „Renunțarea treptată la 

microbuzele de rută și trecerea la transportul public electric. Încetarea practicii de ucidere a 

animalelor fără stăpân. Diminuarea teritoriului municipiului. Noi suntem convinși că gruparea 

criminală organizată a lui Plahotniuc, care a uzurpat puterea în țară și în capitală, trebuie să fie 

dezrădăcinată” (25.04.2018).  

Candidatul pentru fotoliul de Primar General al Capitalei din partea partidului „Democrația 

Acasă”, Vasile Costiuc, a obținut o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul 
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Partidului „Democrația acasă" a organizat o conferință de presă în care a îndemnat toți candidații 

proeuropeni pentru Primăria Chișinău să participe la o masă rotundă. Vasile Costiuc: „Iar în 

rezultat să avem un program unic de administrare a Chișinăului subsemnat de toți candidații, încă 

o dată repet proeruropeni. Iar în turul doi, cel care va ieși dintre noi dintre candidații de dreapta 

va avea suportul necondițional al tuturor participanților și semnatarilor a acestui act. Nu ne vom 

retragere în favoarea unui candidat, dar avem șansa să-l susținem pe acest candidat în turul doi” 

(23.04.2018).  

Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, pentru funcția de Primar General al Capitalei s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Andrei Năstase, candidat din partea Platformei 

„Demnitate și Adevăr”, s-a întâlnit astăzi cu medicii de la Spitalul „Sfânta Treime”, unde a vorbit 

despre inițiativa sa, intitulată Programul municipal de medicină accesibilă de calitate: „Salariile 

sunt foarte importante, și nu doar la medici, dar inclusiv la infirmiere, la asistente medicale. 

Medicii de familie trebuie încurajați, cele două dimensiuni: unu – trebuie protejați împotriva 

abuzurilor pacienților mai agresivi și în al doilea rând, cred că, medicii de familie trebuie să 

beneficieze de transportul gratuit pe perioada deplasării în interes de serviciu”. Andrei Năstase a 

avut întâlniri și cu medicii de la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, dar și cu 

locatarii blocurilor de pe strada Cuza Vodă din sectorul Botanica (20.04.2018); Andrei Năstase, 

candidatul unic al Platformei „Demnitate și Adevăr”, Partidului Acțiune și Solidaritate și al 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, a continuat întâlnirile cu cetățenii, în care le-a vorbit 

despre programul „Chișinău – capitala în care să vrei să trăiești!”. Năstase a expediat un comunicat 

presei în care se spune despre faptul că Platforma DA a organizat un marș, în cadrul căruia zeci de 

activiști au mers cu automobilele în toate orașele, satele și comunele municipiului. Andrei Năstase: 

„Voi ajunge personal în fiecare suburbie a Chișinăului – Centura noastră de aur, centura de 

rezistență. Vreau ca suburbiile noastre să devină localități moderne, cu locuri de joacă pentru 

copii, cu drumuri bune și parcări ecologice bine amenajate, așa cum găsim peste tot în lumea 

civilizată. Optimismul oamenilor mă convinge de fiecare dată că schimbarea va reuși atâta timp 

cât oamenii și echipa mea sunt împreună” (23.04.2018); Andrei Năstase, candidatul unic al 

Platformei Demnitate și Adevăr, Partidului Acțiune și Solidaritate și al Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, s-a întâlnit cu elevii și cadrele didactice de la Școala profesională nr. 9 

din Chișinău, unde le-a vorbit despre programul său „Chișinău – capitala în care să vrei să trăiești” : 

„Vom face ordine la nivel de sistem pentru a asigura și a facilita accesul la servicii educaționale 

pentru toții copiii, adolescenți, tineri din municipiu, dar și pentru a garanta calitatea acestora în 

ceea ce privește direcțiile de dezvoltare a învățământului profesional tehnic. Trebuie de continuat 

și sporit investițiile în baza tehnico-materială prin dotarea cu echipament și utilaje de învățământ 

profesional tehnic. De asemenea, trebuie de susținut instituțiile de învățământ profesional tehnic 

în stabilirea și, ulterior, consolidarea unor parteneriate solide cu agenți economici atât pentru 

stagiile practice ale elevilor, cât și pentru angajarea ulterioară a acestora. Primăria Chișinău 

trebuie să devină un partener de încredere care va susține școlile profesionale, colegiile și centre 

de excelență”. Andrei Năstase a avut și o întâlnire cu locatarii unui bloc de pe bulevardul Ștefan 

cel Mare și Sfânt (24.04.2018); Andrei Năstase, candidatul unic al Platformei „Demnitate și 

Adevăr”, Partidului Acțiune și Solidaritate și al Partidului Liberal Democrat, a participat la un 

flashmob alături de colegii din cele trei formațiuni. Subiectul: blocul de lux construit pe teritoriul 

Centrului Artico, pe un teren preluat printr-o schemă despre care spun că e coruptă. Ei au cerut, 

printre altele, stoparea procesului de devalizare a proprietății publice și transparența tranzacțiilor 

de vânzare-cumpărare a terenurilor publice. Andrei Năstase: „În Chișinău astăzi se înregistrează 

peste două mii de construcții ilegale, avem nevoie de un audit serios, astfel încât să cunoaștem cu 

exactitate unde se duc banii publici. Până nu eliminăm corupția, până nu eliminăm haosul, până 

nu instalăm ordinea la nivelul Primăriei, a instituitor Primăriei, a direcțiilor, a serviciilor acestei 

Primării, schimbarea nu se va produce, iar eliminarea corupției, eliminarea haosului îmi stă în 

puteri, am puterea, am determinarea, am înțelepciunea, am curajul să transform Chișinăul într-

un oraș în care să vrem să trăim cu toții!” (25.04.2018); Andrei Năstase, candidatul unic al 

Platformei „Demnitate și Adevăr”, Partidului Acțiune și Solidaritate și al Partidului Liberal 
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Democrat, a expediat presei un comunicat în care a menționat despre întâlnirea cu locuitorii satului 

Cruzești, la care a mers împreună cu Maia Sandu. Aici s-a referit la modernizarea suburbiilor în 

vederea unui trai decent și civilizat. Împreună cu Maia Sandu, Năstase a mers și la Facultatea de 

Urbanism și Arhitectură de la Universitatea Tehnică, unde a vorbit despre prioritățile sale: „Vom 

avea nevoie și de specialiști în domeniul pe care îl studiați la universitate, căci vom demara în 

regim de urgență procesul de actualizare a Planului Urbanistic General. Actualul Plan Urbanistic 

General, adoptat ultima dată în anul 2006, este total depășit atât de timp, cât și de interesele 

oamenilor și de dezvoltare ale capitalei. Actualizarea lui ar fi trebuit să se producă conform legii, 

o dată la patru ani. Această întârziere favorizează în continuare apariția construcțiilor ilegale, 

distrugerea patrimoniului istoric, dezvoltarea haotică a orașului și înrăutățirea condițiilor de 

viață pentru locuitorii Chișinăului” (26.04.2018); Andrei Năstase, candidatul unic al Platformei 

„Demnitate și Adevăr”, Partidului Acțiune și Solidaritate și al Partidului Liberal Democrat, a 

expediat presei un comunicat în care a menționat despre întâlnirea pe care a avut-o cu profesorii 

și studenții de la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a 

Universității de Stat a Moldovei. Acolo a prezentat succint programul său electoral „Chișinău – 

capitala în care să vrei să trăiești”. „Chiar dacă gestionarea sistemului superior de învățământ nu 

ține direct de atribuțiile Primăriei, programul nostru electoral prevede propuneri ce vizează și 

interesele studenților, tinerilor. Vă promit că Primăria va deveni un partener de încredere pentru 

studenți, profesori, universități. Vom susține prin toate posibilitățile de care dispune administrația 

municipală sistemul universitar. Prin proiectele pe care le vom atrage, vom crea mii de locuri de 

muncă pentru tinerii absolvenți ai instituțiilor de învățământ din Chișinău și din țară. Ne 

propunem și asigurarea condițiilor pentru o colaborare strânsă între companii, agenți economici 

cu universitățile, colegiile și liceele din capitală”, se mai spune în comunicatul de presă 

(26.04.20180). 

 Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist la funcția de Primar General al 

Capitalei, a avut o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul Partidului Verde 

Ecologist, Victor Strătilă, s-a lansat oficial în campania electorală și a prezentat tezele programului 

în scuarul Europei din Grădina Publică „Ştefan cel Mare și Sfânt”, unde a declarat: „Readucerea 

finală a normalității; educației, medicina, cultura, prin oferirea spațiului locativ pentru tinerii 

specialiști; transformarea municipiului Chișinău, într-o capitală curată, verde prezentabilă și 

comodă de locuit. Toată prioritatea este excluderea dictaturii egoiste a partidelor în 

administrarea municipiului Chișinău și stabilirea bunelor relații de conlucrare cu organele 

centrale ale statului” (25.04.2018); Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist, s-a 

referit, într-o conferință de presă, la importanța campaniilor de salubrizare: „Sunt importante 

problemele cu care se confruntă Chișinăul și acestea sunt parcurile noastre, apa noastră, aerul 

nostru, șoselele de centură. Și noi, Partidul Verde Ecologist, echipa noastră, și-a propus să rezolve 

aceste probleme, deci începem cu revizuirea sistemului sovietic de administrare a municipiului 

Chișinău” (26.04.2018).  

Candidatul Partidului Popular din Republica Moldova la funcția de Primar General al 

Capitalei, Maxim Braila, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectului despre conferința de presă 

în cadrul căreia și-a prezentat platforma electorală: „Electronizarea procesului de administrare a 

Chișinăului prin implementarea programului la Primărie. Voi elimina cumetrismul din structurile 

Primăriei, voi interzice intrarea în oraș pentru camioane. Gările auto vor fi scoase la periferia 

orașului, iar în locul acestora vor fi amenajate parcări multietajate. Voi include rute noi de 

autobuze și troleibuze, astfel eliminând maxi-taxi-urile” (26.04.2018). 

Candidatul Partidului Ruso-Slavean la funcția de Primar General al Capitalei, Alexandru 

Mîțu, a fost mediatizat pozitiv în subiectul despre conferința de presă în care a vorbit despre ce ar 

putea face pentru Chișinău: „Activitatea mea este bazată pe linii generale, maximală, construcții. 

Îmi este foarte bine cunoscut tot ce este legat de construcție, ceea ce ar trebui în oraș, ceea ce 

înseamnă apeduct, ceea ce înseamnă problema orașului, pe care o avem la moment, situația în 

domeniul ambuteiajelor trebuie de rezolvat” (26.04.2018).  
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Candidatul Partidului Unității Naționale la funcția de Primar General al Capitalei, 

Constantin Codreanu, a obținut o conotație pozitivă datorita subiectului despre conferința de presă 

în cadrul căreia a anunțat că Vlad Țurcanu, fostul purtător de cuvânt al ex-președintelui Nicolae 

Timofti, este purtătorul de cuvânt al partidului. Constantin Codreanu: „Este un om pe care l-am 

prețuit pentru totdeauna și mă bucur că dânsul va face parte din echipa mea și așa cum v-am 

promis voi fi primarul care să unească. Suntem oamenii care își doresc un Chișinău românesc, un 

Chișinău european și pentru asta suntem dispuși să discutăm absolut cu toți cei care își doresc 

același lucru (26.04.2018).  

Conotația pozitivă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat subiectelor 

despre candidații înaintați la funcția de primar general al orașului Chișinău.  

 

Detaliere: 

 

Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

S. Radu, ID 30 min. 55 sec. 21 sec. 13 min. 26 sec. 17 min. 08 sec. 

A. Năstase, PPPDA 09 min. 34 sec. 03 min. 48 sec. 05 min. 26 sec. 20 sec. 

I. Ceban, PSRM 02 min. 55 sec. 01 min. 51 sec. 01min. 04 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PL 01 min. 43 sec. 40 sec. 01 min. 03 sec. 0 sec. 
R. Apostolova, PȘ 43 sec. 30 sec. 13 sec. 0 sec. 
V. Costiuc, PPDA 42 sec. 0 sec. 42 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 38 sec. 26 sec. 12 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 31 sec. 21 sec. 10 sec. 0 sec. 
C. Codreanu, PUN 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

S. Radu, ID 30 min. 55 sec.  06 min. 06 sec. 24 min. 49 sec. 

A. Năstase, PPPDA 09 min. 34 sec. 02 min. 52 sec. 06 min. 42 sec. 

I. Ceban, PSRM 02 min. 55 sec. 01 min. 51 sec. 01 min. 04 sec. 

V. Munteanu, PL 01 min. 43 sec. 01 min. 13 sec. 30 sec. 
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R. Apostolova, PȘ 43 sec. 30 sec. 13 sec. 

V. Costiuc, PPDA 42 sec. 33 sec.  09 sec. 

V. Strătilă, PVE 38 sec. 26 sec. 12 sec. 

A. Roșco, PCNM 31 sec. 0 sec. 31 sec. 

C. Codreanu, PUN 0 sec. 0 sec. 0 sec.  

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Braila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, ID a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 64,8% (30 min. 55 sec.), urmat de PPPDA – cu 20,1% (09 min. 34 

sec.), PSRM – cu 6,1% (02 min. 55 sec.), PL – cu 3,6% (01 min. 43 sec.), iar PȘ și PPDA au 

fost mediatizați cu o pondere identică de 1,5% (43 sec.). PVE a obținut 1,3% (38 sec.), iar 

PCNM – 1,1% (31 sec.).  
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Conotația reflectării:  

 

 
 

Conotația pozitivă a partidelor politice vizate în campania electorală, s-a datorat subiectelor 

despre candidații înaintați la funcția de primar general al orașului Chișinău.  

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

ID 30 min. 55 sec. 21 sec. 13 min. 26 sec. 17 min. 08 sec. 

PPPDA 09 min. 34 sec. 03 min. 48 sec. 05 min. 26 sec. 20 sec. 

PSRM 02 min. 55 sec. 01 min. 51 sec. 01 min. 04 sec. 0 sec. 

PL 01 min. 43 sec. 40 sec. 01 min.03 sec. 0 sec. 

PȘ 43 sec. 30 sec. 13 sec. 0 sec. 

PPDA 42 sec. 0 sec. 42 sec. 0 sec. 

PVE 38 sec. 26 sec. 12 sec. 0 sec. 

PCNM 31 sec. 21 sec. 10 sec. 0 sec. 
PUN 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota femeilor a fost de 66%, iar cota bărbaților a fost de 34%. 

  

De asemenea, s-a atestat că postul de televiziune „Jurnal TV”, în perioada de raport 20-

29.04.2018, a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, cât și prin conotația negativă, candidatul 

electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Jurnal TV” nu a respectat alin. (2) al art. 

7 din Codul audiovizualului, care prevede: „Acordând timpi de antenă unui partid sau unei 

mișcări politice pentru propagarea pozițiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de 

asemenea, în cadrul aceluiași gen de programe și la aceeași oră, timpi de antenă altor partide și 

mișcări politice fără tergiversări neîntemeiate și fără a favoriza un partid anume, indiferent de 

procentajul reprezentării sale parlamentare”. 
Este de specificat că nu au fost atestate derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 

21.07.2017. 
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Ren Moldova 

 

În perioada de raport 20-29 aprilie, postul de televiziune „Ren Moldova” nu a difuzat, în 

cadrul buletinelor de știri, subiecte cu tentă electorală sau politică.  
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RTR Moldova 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, Ion Ceban a obținut cea mai 

mare pondere – de 26,1% (12 min. 13 sec.), fiind urmat de Valeriu Munteanu – cu 17,4% (08 

min. 08 sec.). Constantin Codreanu a fost mediatizat în volum de 11,8% (05 min. 31 sec.), 

fiind urmat de Reghina Apostolova – cu 11,2% (05 min. 14 sec.), iar Maxim Braila a avut o 

pondere de 10,2% (04 min. 46 sec.). Silvia Radu a avut o prezență de 7,7% (03 min. 36 sec.), 

urmată de Andrei Năstase – cu 6,3% (02 min. 57 sec.), Vasile Costiuc – cu 3,5% (01 min. 37 

sec.) și Victor Strătilă – cu 3% (01 min. 25 sec.). Alexandr Roșco a fost mediatizat în volum 

de 2,6% (01 min. 13 sec.) fiind urmat de Alexandru Mîțu și Alexandra Can, cu același volum 

procentual de 0,1 la sută. 
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Candidatul PSRM la funcția de Primar General, Ion Ceban, s-a evidențiat printr-o prezență 

pozitivă în cadrul subiectelor despre: Conferința de presă, în cadrul căreia candidatul PSRM la 

funcția de primar al capitalei promite să facă tot posibilul pentru a asigura condițiile pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri, să creeze noi parcuri industriale, să atragă noi investiții străine și 

să deschidă o agenție responsabilă de implementarea planului strategic pentru dezvoltarea 

municipiului. Ion Ceban, susține că, împreună cu echipa sa, vor facilita deschiderea unei subzone 

libere de antreprenoriat „Expo Business Chișinău”, care și-a demonstrat deja eficacitatea: „Astăzi 

sunt peste 40 de rezidenți, investiții de peste 70 mln. de dolari, peste 2000 de angajați. De 

asemenea, vom ajuta la crearea de noi parcuri industriale după exemplul „Tracom” – 40 de 

rezidenți, aproximativ jumătate de miliard de lei de investiții, peste o mie de muncitori”. Ceban 

susține că un alt pas important pentru încurajarea investițiilor în capitală este punerea în aplicare 

a acordurilor dintre Primărie și agenții economici. De asemenea, este prioritară elaborarea și 

implementarea unui mecanism de subvenționare a ratelor dobânzilor pentru proiectele municipale. 

În planurile echipei PSRM intră și crearea unei agenții de dezvoltare a Chișinăului, care va fi 

responsabilă de planul strategic de dezvoltare a orașului. Candidatul PSRM, împreună cu echipa 

sa, își propune să prezinte, până în luna februarie a anului viitor, o hartă a investițiilor și să extindă 

zona economică liberă (20.04.2018); Chișinăul poate și trebuie să devină un oraș inteligent – un 

oraș în care se utilizează tehnologiile moderne pentru rezolvarea problemelor în ceea ce privește 

circulația automobilelor, problemele transportului public, reducerea consumului de energie, 

ameliorarea dialogului dintre cetățeni și autorități, îmbunătățirea condițiilor de viață, medicina și 

educația. Acest lucru l-a declarat candidatul PSRM la funcția de primar al capitalei, Ion Ceban, 

menționând faptul că, atât el, cât și echipa sa, tind să transforme capitala într-un oraș contemporan, 

demarând concepția „Orașul inteligent”: „Un punct important al concepției noastre este faptul că, 

în scurt timp, Primăria va putea acorda certificate de urbanism în format electronic. De asemenea, 

va acorda și va vinde autorizațiile pentru construcții. Astfel, persoanele juridice au posibilitatea 

de a economisi timpul. Pasul dat este o lovitură împotriva corupției și a birocrației. O altă idee a 

concepției noastre le oferă posibilitate cetățenilor noștri să achite diferite servicii. Pentru asta, pe 

pagina Primăriei, va fi un compartiment suplimentar, numit „Achitare online”. De asemenea, vom 

crea o aplicație unde locuitorii capitalei vor avea ocazia să expedieze reclamații Primăriei”. Ion 
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Ceban a mai specificat că echipa sa va crea o aplicație menită să stabilească locurile de parcare 

libere. Pentru ca aceasta să funcționeze, socialiștii, în paralel, vor crea și respectivele locuri pentru 

parcare. O altă inovație a concepției „Orașul inteligent” este programarea online la medic, precum 

și instalarea unor dispozitive menite să stabilească numărul de rând și locul pacientului. Candidatul 

PSRM la funcția de primar al capitalei, Ion Ceban, susține că intenționează să elaboreze și să 

lanseze o aplicație de tip Site-Report, care va permite cetățenilor să expedieze diverse reclamații 

la diferite structuri municipale și furnizorilor de servicii: de exemplu, servicii de încălzire, de 

asigurare cu apă etc. Cetățenii vor putea să comunice direct organelor de drept despre problema 

pe care o confruntă, cum ar fi: animalele vagabonde, gunoiul împrăștiat, găurile de pe străzi, 

gunoiul din transportul public, întreruperi de iluminare, canalizare înfundată etc. Ion Ceban s-a 

expus și vizavi de cele două incendii care au avut loc în capitală – un centru comercial și Institutul 

de Microbiologie: „Noi nu vom mai tolera neglijența, abuzurile, protecționismul și corupția care 

stau la bază. Vom cere să fie luate toate măsurile legale, iar cei care nu se vor supune legii, vor fi 

pedepsiți foarte dur!” (23.04.2018); Monumentele istorice și monumentele de arhitectură au 

nevoie de protecția municipalității, declarația a fost făcută de președintele fracțiunii municipale 

PSRM, candidat PSRM pentru funcția de primar al Chișinăului, Ion Ceban. Acesta a subliniat că 

administrația locală, în acest sens, ca și în multe altele, a fost inactivă: „Ne-am propus să creăm 

noi centre de distracție, zone turistice, trasee turistice, festivaluri tematice și evenimente festive. 

În așa fel vom atrage atât locuitorii orașului, cât și turiști” (24.04.2018); Candidatul Partidului 

Socialiștilor din Republica Moldova la funcția de Primar General al municipiului Chișinău, Ion 

Ceban, se declară împotriva construcției unei centru comercial în locul Palatului de Cultură al 

Sindicatelor, care a început să fie demolat marți, 24 aprilie. Astfel, în cadrul unei conferințe de 

presă, concurentul electoral a condamnat neglijența autorităților în acest sens. Concurentul 

electoral al socialiștilor a mai afirmat că Palatul de Cultură al Sindicatelor nu este singurul edificiu 

demolat pentru construcția în loc a unor spații de consum. Ion Ceban: „Complexul sportiv 

„Iunosti” din sectorul Botanica a fost demolat în lipsa oricărei autorizații. Încă un exemplu de 

acest gen este și Complexul sportiv „Moldova”, care a fost vândut de sindicate și, de asemenea, 

a dispărut. Alt caz similar este Cinematograful „Gaudeamus”, care a trecut de la balanța Uniunii 

Naționale a Cinematografiștilor la Ministerul Culturii, dar, ulterior, a fost vândut. Aceste cazuri 

arată cât de gravă este situația pe care o avem la acest capitol și lipsa de intervenție a Primăriei, 

pentru că autorizațiile pentru demolare și pentru construcția edificiilor de comerț tot Primăriei 

aparțin”. Socialistul consideră că edificiile vândute trebuie să se întoarcă în proprietatea statului. 

El își propune să stimuleze cooperarea în vederea construcției obiectivelor sportive și de menire 

culturală, să răscumpere ceea ce a mai rămas, dar și să oblige proprietarii să păstreze statutul și 

profilul edificiilor rămase (25.04.2018); Candidatul PSRM la funcția de primar al capitalei, Ion 

Ceban, a reamintit că pe parcursul ultimilor ani, socialiștii au fost singura forță politică care a 

rezolvat problemele locuitorilor suburbiilor. În acest context, Ion Ceban a cerut oponenților săi să 

nu speculeze și să poarte o campanie cinstită: „În anul 2019 se vor aloca 3,5 milioane de lei pentru 

repararea drumurilor și iluminarea parcului nistrean. La Cricova alocăm bani pentru construcția 

sistemului de canalizare, în perimetrul Chișinău, Mateevici, Alecsandri, Dosoftei și Veteranilor. 

Asigurarea blocului nou al Grădiniței nr.1 cu mobilier și echipamentul necesare. De asemenea, 

se vor aloca bani pentru sistemul de gazificare la Casa de cultură”. Candidatul socialiștilor a mai 

subliniat că problema de bază a suburbiilor este transportul ce face legătura cu Chișinăul. Ion 

Ceban a promis că vor fi acordate mai multe microbuze care fac legătura cu capitala (26.04.2018); 
Candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de primar al capitalei, Ion Ceban, propune un plan de 

dezvoltare pentru anii 2018-2040, pentru dezvoltarea conceptului „Chișinău – centru al științei, 

educației, industriei, administrării și culturii”, transmite IPN. Potrivit candidatului socialist, 

dezvoltarea orașului trebuie să fie bazată pe un potențial industrial-științific solid, pe elaborarea și 

implementarea unui concept clar de dezvoltare eficientă a rețelei de drumuri și străzi, dar și pe 

soluții complexe pentru trotuare, carosabile, alei, piețe și altele. „În planul nostru de dezvoltare, 

un loc aparte se acordă uneia din problemele majore ale orașului – cea a transportului”, a declarat 

Ion Ceban într-o conferință de presă susținută în fața Primăriei. Complexele rezidențiale noi ar 
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urma să fie construite pe teritorii de rezervă, desemnate în planul general al orașului, concomitent 

cu dezvoltarea infrastructurii inginerești, iar întreprinderile industriale vor fi localizate în Zona 

Economică Liberă a Chișinăului. Ion Ceban a mai spus că o prioritate pentru echipa sa este și 

programul de salubrizare a orașului, care implică și construcția unui centru de reciclare 

(27.04.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, și-a prezentat planul electoral, în care intenționează 

să creeze un „oraș inteligent”: „Un oraș inteligent este un oraș smart, care va îmbunătăți modul 

de viață al cetățenilor”. Ion Ceban a mai menționat că concepția de dezvoltare a orașului se va 

baza atât pe experiența țărilor din Est, cât a celor vestice. Candidatul, împreună cu echipa sa, vor 

lansa un șir de platforme online, care vor ușura viața cetățenilor. Candidatul PSRM intenționează 

să transforme capitala într-un oraș modern și dezvoltat tehnologic, care va oferi încredere și 

siguranță cetățenilor. Tot el a promis că va instala lumini și supraveghere video în ogrăzile 

blocurilor locative, va înverzi orașul și va implementa un proiect care va permite măsurarea nivelul 

radiației și a aerului poluat în oraș (28.04.2018). 

Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General din partea PL, a beneficiat de o 

mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: Valeriu Munteanu a efectuat o vizită la USMF 

„Nicolae Testemițanu”, în cadrul căreia a menționat că universitățile au nevoie de sprijin pentru a 

se dezvolta. Candidatul PL mai afirmă că este gata să susțină industria modernă și să ajute cât mai 

mulți tineri talentați să obțină studii superioare. Recent, Valeriu Munteanu a declarat, pentru 

portalul Tribuna, că va susține în continuare proiectele inițiate de Dorin Chirtoacă. Munteanu a 

specificat că întotdeauna s-a numărat printre alegătorii proeuropeni, fapt ce-l determină să 

reprezinte acest electorat: inteligent, informat și modern (20.04.2018); Unul dintre scopurile 

primordiale ale viitorului primar ar trebui să fie punerea Aeroportului Internațional Chișinău în 

gestiunea Primăriei, declarația aparține candidatului PL pentru funcția de primar al capitalei 

Valeriu Munteanu. Candidatul PL a ținut să precizeze că anume acest lucru este exact ceea ce va 

face odată ce va obține victorie la alegerile locale anticipate: „Eu, în calitate de primar al 

Chișinăului, îmi propun ca Primăria să obțină majoritatea în acționariatul Aeroportului 

Internațional Chișinău, după care să avem posibilitatea ca să anulăm acest contract fraudulos, 

care a fost. Voi include în master-planul de dezvoltare al orașului și dezvoltarea Aeroportului 

Internațional Chișinău, pe baze noi, pe baze occidentale”. Munteanu a mai menționat că 

intenționează să construiască un terminal cargo, cu o capacitate de 3 tone, și să modernizeze 

lungimea pistei, însă nu a precizat de unde va lua resursele necesare pentru astfel de schimbări 

(24.04.2018); Candidatul Partidului Liberal pentru funcția de Primar General al Capitalei, Valeriu 

Munteanu, propune ca în locul căii ferate care traversează Chișinăul să fie construit un bulevard, 

pentru a rezolva problema traficului în Chișinău. În cadrul unei conferințe de presă, Valeriu 

Munteanu a precizat că, din punctul său de vedere, anume această cale ferată îngreunează 

transportul în Capitală: „Declar cu toată responsabilitatea că scoaterea căii ferate și ocolirea ei 

a Chișinăului este cea mai ușoară și ieftină metodă de a rezolva problema traficului din Chișinău. 

Îmi propun ca în locul acestor vagoane să fie rezolvată problema traficului cu un bulevard cu 

străzi de interconectare”. Munteanu a mai adăugat că aceste schimbări vor regla traficul rutier din 

capitală și vor avea un impact pozitiv pentru ecologia orașului (26.04.2018; 28.04.2018). 

Candidatul PPDA la funcția de Primar General, Vasile Costiuc, a obținut o conotație 

pozitivă în subiectul despre propunerea sa ca toți concurenții electorali cu viziuni proeuropene să 

aibă un program comun. El cheamă concurenții de dreapta să se întrunească la o „masă rotundă” 

și să întocmească o listă de priorități pentru cel care va fi viitorul primar: „Avem capacitatea de a 

ne întruni la o masă rotundă, să ascultăm poziția fiecăruia și să luăm o decizie comună. Noi vrem 

să transmitem societății că ne pasă de orașul în care locuim. Putem aduce oameni noi la Primărie, 

oameni cu competență, cu poziție și nu din cei care fură biciclete. Vrem să creăm un sistem nou 

în ceea ce privește Primăria” (23.04.2018).  

Reghina Apostolova, candidatul din partea Partidului „ȘOR” pentru postul de Primar 

General al municipiului Chișinău, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectelor despre: 

Reghina Apostolova garantează că, până la 1 decembrie 2018, va soluționa cardinal problema 

alimentației din grădinițele Capitalei. De asemenea, ea a mai declarat că problema calității și 
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siguranței alimentației pentru copii este extrem de importantă pentru formațiunea politică pe care 

o reprezintă, fapt demonstrat prin acțiunile întreprinse de conducerea Orheiului pentru o reformă 

cardinală a sistemul de aprovizionare cu alimente a instituțiilor preșcolare ale orașului. Candidatul 

din partea Partidului „ȘOR” susține că controlul strict și zilnic al calității și cantității mâncării va 

fi efectuat simultan de către reprezentantul întreprinderii de producere a alimentelor, de 

reprezentantul grădiniței și de administrația orașului. O atenție deosebită se acordă atât unui meniu 

echilibrat, cât și varietății acestuia: „Garantez că până la 1 decembrie 2018 vom crea propriile 

combinate municipale de producție alimentară la Chișinău, care se vor specializa exclusiv pe 

furnizarea de alimente de înaltă calitate pentru copiii din instituțiile preșcolare și, în curând, 

pentru instituțiile școlare. Astfel, va fi mai ușor de controlat achizițiile, calitatea, integritatea și 

volumul de alimente. Experimentul din Orhei este considerat de noi drept un model excelent pentru 

soluționarea cardinală a problemei alimentației de înaltă calitate și în grădinițele capitalei – la 

Chișinău”. Reghina Apostolova a adăugat că în primele zile va monitoriza personal situația din 

acest domeniu și va obține o creștere semnificativă a normei financiare pentru alimentația copiilor 

(25.04.2018); Candidatul Partidului „ȘOR” la funcția de primar al orașului Chișinău, Reghina 

Apostolova, împreună cu câțiva membri ai partidului, au depus flori la Monumentul în memoria 

celor care și-au pierdut viața în tragedia de la Cernobâl. Candidatul a declarat că va edifica un 

monument nou în memoria celor decedați: „Noi suntem gata ca în cel mai scurt timp să instaurăm 

un monument în memoria celor care și-au riscat propria viață și sănătate nu doar pentru siguranța 

noastră, dar și a altor țări, cum ar fi Ucraina, Bielorusia și Europa” (26.04.2018; 28.04.2018).  

Alexandru Roșco, candidatul PCNM la funcția de primar al capitalei, a avut o prezență 

pozitivă în cadrul subiectelor despre: Pentru a soluționa problemele cu care se ciocnește orașul 

trebuie neapărat de schimbat conducerea actuală a administrației publice locale, declarația aparține 

lui Alexandru Roșco. Candidatul PCNM consideră că anume candidatura sa la funcția de primar 

este cea mai potrivită, deoarece este locuitor al capitalei și cunoaște foarte bine care sunt 

problemele. Reporterul menționează că Andrei Năstase, candidatul PPPDA, i-a cerut lui Roșco să-

l susțină în campania electorală, deoarece au aceleași interese (25.04.2018; 28.04.2018).  

Constantin Codreanu, candidat la funcția de Primar General din partea Partidului Politic 

„Partidul Unității Naționale”, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectele despre: Constantin 

Codreanu este convins de faptul că este unul dintre puținii candidați care are toate șansele să 

învingă în alegerile locale. Candidatul „Partidului Unității Naționale” a îndemnat toți candidații 

de dreapta să-l susțină în campania electorală. Codreanu este convins că va putea face din Chișinău 

o capitală cu adevărat europeană. Codreanu este convins că va obține victorie în turul doi al 

alegerilor și chiar are șansele de a obține Primăria, îndemnând toți unioniștii din Chișinău să-l 

susțină la alegeri. (26.04.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul PUN la funcția de 

Primar General al Capitalei este gată să asigure parcursul european a Chișinăului prin unirea cu 

România. După părerea lui, asta e unica soluție pentru chișinăuieni, de a obține un trai de viață 

mai bun. Codreanu și-a prezentat programul electoral „Unire, dezvoltare și modernizare”: „Am 

elaborat acest program deoarece cunosc care sunt problemele Chișinăului. Este suficient să ieși 

din casă și să vezi drumurile stricate, oameni nemulțumiți de calitatea transportului public”. 

Codreanu a menționat că toate problemele orașului au apărut datorită funcționării ineficiente a 

Primăriei și creșterea corupției în organele de conducere locală, iar cea mai gravă problemă este 

bugetul orașului, lucru pe care el l-ar putea rezolva cu ajutorul României: „Sunt unul dintre cei 

care am scopuri înalte și cunosc factorii de soluționare a problemelor nu doar cu vorba, dar și cu 

fapta. Voi asigura parcursul european al Chișinăului cu ajutorul României” (27.04.2018, 

28.04.2018). 

Candidatul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), Maxim Braila, a avut o 

apariție pozitivă în cadrul subiectului despre conferința de presă în cadrul căreia și-a prezentat 

platforma electorală. Maxim Braila: „Voi interzice intrarea în oraș pentru camioane, gările auto 

vor fi scoase la periferia orașului, iar în locul acestora vor fi amenajate parcări multietajate. Voi 

crea benzi unice pentru transportul public, vor fi rute noi de autobuze și troleibuze, astfel 

eliminând maxi-taxi-urile. Nu voi permite tăierea a niciunui copac, voi întreprinde măsuri 
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imediate de eliberare a parcurilor de către construcțiile neautorizate. Voi construi zone verzi de 

odihnă în toate sectoarele orașului și lunar din contul salariului meu voi aloca câte o mie de lei 

pentru sădirea copacilor”. Reporterul menționează că Braila a mai adăugat că va elimina 

cumetrismul din structurile Primăriei, toate școlile din capitală vor fi dotate cu transport special 

pentru elevi, pensionarii și persoanele vulnerabile vor fi asigurate cu servicii medicale gratuite la 

domiciliu, transport public gratuit și compensarea serviciilor comunale. Acesta își mai propune să 

transforme Chișinăul în cel mai deschis și prietenos oraș de tineret din Europa (26.04.2018); 

Candidatul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), Maxim Braila, în cadrul unei 

conferințe de presă, și-a prezentat platforma electorală: „Voi interzice intrarea în oraș pentru 

camioane, gările auto vor fi scoase la periferia orașului, iar în locul acestora vor fi amenajate 

parcări multietajate. Voi crea benzi unice pentru transportul public, vor fi rute noi de autobuze și 

troleibuze, astfel eliminând maxi-taxi-urile. Nu voi permite tăierea a niciunui copac, voi 

întreprinde măsuri imediate de eliberare a parcurilor de către construcțiile neautorizate. Voi 

construi zone verzi de odihnă în toate sectoarele orașului și lunar din contul salariului meu voi 

aloca câte o mie de lei pentru sădirea copacilor”. Reporterul menționează că Braila a mai adăugat 

că va elimina cumetrismul din structurile Primăriei, toate școlile din capitală vor fi dotate cu 

transport special pentru elevi, pensionarii și persoanele vulnerabile vor fi asigurate cu servicii 

medicale gratuite la domiciliu, transport public gratuit și compensarea serviciilor comunale. 

Acesta își mai propune să transforme Chișinăul în cel mai deschis și prietenos oraș de tineret din 

Europa. Braila a mai adăugat că în cazul victoriei sale, va construi o uzină de reciclare a deșeurilor 

în capitală (28.04.2018). 

Candidatul PVE la funcția de primar al capitalei, Victor Strătilă, a obținut o prezentare 

pozitivă în cadrul subiectului despre prezentarea programului electoral. Victor Strătilă susține că 

va face tot posibilul ca administrația orașului să lucreze doar în favoarea cetățenilor și nu a unor 

partide politice. Strătilă promite să transforme Chișinăul într-un oraș verde și curat și, totodată, să 

excludă dictatura egoistă din cadrul Primăriei și să modifice expertiza anticorupție, legislativă și 

normativă din Primărie: „Eu sunt cel mai bun candidat, deoarece știu bine ce am de făcut pentru 

ca totul în Chișinău să fie în favoarea locuitorilor săi și nu a unor grupuri de interese” 

(27.04.2018). 

Candidatul independent Silvia Radu la funcția de Primar General al Capitalei a fost 

mediatizată pozitiv în cadrul subiectelor despre: Prezentarea programului electoral în cadrul unei 

conferințe de presă. Silvia Radu a declarat că în decurs de cinci luni, cât a stat la cârma Primăriei, 

a înaintat câteva proiecte care ar vrea să le ducă la bun sfârșit, cum ar fi: lupta cu corupția în 

Primărie, modernizarea ascensoarelor în blocurile locative, atragerea noilor resurse financiare și 

modernizarea activității Primăriei: „Voi continua procesul de curățare a neprofesioniștilor din 

cadrul Primăriei. Vor rămâne doar oameni care într-adevăr au dorință de muncă și vor să rezolve 

problemele orașului în care locuim. Primăria va avea o conducere profesionistă și niciun partid 

politic nu-i va putea influența decizia” (27.04.2018); Candidatul independent Silvia Radu și-a 

prezentat programul electoral în cadrul unei conferințe de presă, unde a declarat că în decurs de 

cinci luni, cât a stat la cârma Primăriei, a înaintat câteva proiecte care ar vrea să le ducă la bun 

sfârșit, cum ar fi: lupta cu corupția în Primărie, modernizarea ascensoarelor în blocurile locative, 

atragerea noilor resurse financiare și modernizarea activității Primăriei, să asigure chișinăuienii cu 

transport public și drumuri de bună calitate, de asemenea, să transforme capitala într-un centru 

cultural și sportiv (28.04.2018). 

Conotația negativă pentru Silvia Radu s-a datorat subiectului despre cele 13 mii de 

semnături adunate în decurs de câteva zile, dintre care 2 mii au fost nevalabile. Valeriu Munteanu 

o acuză pe Silvia Radu de faptul că ar fi adunat ilegal semnăturile prin utilizarea resurselor 

administrative. Totodată, Munteanu a adăugat că Radu este omul democraților (28.04.2018). 

Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, pentru funcția de primar al capitalei, s-a manifestat 

pozitiv în cadrul subiectului despre întâlnirea cu elevii și cadrele didactice de la Școala 

profesională nr. 9 din Chișinău, unde și-a prezentat programul electoral. Năstase susține că chiar 

dacă administrarea sectorului de învățământ profesional tehnic nu ține de competența autorităților 
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publice locale, Primăria Chișinăului trebuie să devină un partener de încredere care va susține 

școlile profesionale: „De asemenea, trebuie de susținut instituțiile de învățământ profesional 

tehnice în stabilirea și, ulterior, consolidarea unor parteneriate solide cu agenții economici, atât 

pentru stagiile practice ale elevilor, cât și pentru angajarea ulterioară a acestora în câmpul 

muncii. Una din soluții este extinderea formării profesionale în învățământul dual, în cadrul 

căruia elevul petrece 70-80 % din timpul de instruire practică în cadrul companiei, și orelor din 

timpul de instruire teoretică îl petrece în cadrul instituției de învățământ”. Tot aici prezentatoarea 

a menționat că Andrei Năstase, candidat la funcția de primar al capitalei, este susținut de PAS, în 

frunte cu Maia Sandu, și de PLDM (28.04.2018).  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 12 min. 13 sec. 06 min. 18 sec. 05 min. 55 sec. 0 sec. 
V. Munteanu, PL 08 min. 08 sec. 01 min. 53 sec. 06 min. 15 sec. 0 sec. 
C. Codreanu, PUN 05 min. 31 sec. 01 min. 03 sec. 04 min. 28 sec. 0 sec. 
R. Apostolova, PȘ 05 min. 14 sec. 02 min. 32 sec. 02 min. 42 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 04 min. 46 sec. 01 min. 59 sec. 02 min. 47 sec. 0 sec. 
S. Radu, ID 03 min. 36 sec. 01 min. 18 sec. 01 min. 56 sec. 22 sec. 

A. Năstase, 

PPPDA 02 min. 57 sec. 10 sec. 02 min. 47 sec. 

0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 01 min. 37 sec. 19 sec. 01 min. 18 sec. 0 sec. 
V. Strătilă, PVE 01 min. 25 sec. 1 min. 14 sec. 11 sec. 0 sec. 
A. Roșco, PCNM 01 min. 13 sec. 30 sec. 43 sec. 0 sec. 
A. Mîțu, PRSM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 
A. Can, PNL 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

 

Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 12 min. 13 sec. 03 min. 28 sec. 08 min. 45 sec. 

V. Munteanu, PL 08 min. 08 sec. 02 min. 19 sec. 05 min. 49 sec. 

C. Codreanu, PUN 05 min. 31 sec. 01 min. 17 sec. 04 min. 14 sec. 

R. Apostolova, PȘ 05 min. 14 sec. 02 min. 29 sec. 02 min. 45 sec. 
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M. Braila, PPRM 04 min. 46 sec. 01 min. 46 sec. 03 min. 00 sec. 

S. Radu, ID 03 min. 36 sec. 22 sec. 03 min. 14 sec. 

A. Năstase, PPPDA 02 min. 57 sec. 36 sec. 02 min. 21 sec. 

V. Costiuc, PPDA 01 min. 37 sec. 41 sec. 56 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 25 sec. 21 sec. 01 min. 04 sec. 

A. Roșco, PCNM 01 min. 13 sec. 0 sec. 01 min. 13 sec. 

A. Mîțu, PRSM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 

A. Can, PNL 03 sec. 0 sec. 03 sec. 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 27,1% (13 min. 02 sec.), PL – 17,6% (08 min. 27 sec.) și PUN – 

11,5% (05 min. 31 sec.). PȘ a beneficiat de o mediatizare de 11,3% (05 min. 26 sec.), PPRM 

– de 9,9% (04 min. 46 sec.) și ID – de 7,5% (03 min. 36 sec.). PPPDA a fost prezentat în volum 

de 6,1% (02 min. 57 sec.), urmat de PPDA – cu 3,4% (01 min. 37 sec.), PVE – cu 2,9% (01 

min. 25 sec.), PCNM – cu 2,5% (01 min. 13 sec.). PRSM și PNL au fost reflectați cu aceeași 

pondere de 0,1 la sută. 
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Conotația reflectării:  

 

 
 

Conotația pozitivă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat subiectelor 

despre candidații înaintați la funcția de Primar General al orașului Chișinău.  

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 13 min. 02 sec. 06 min. 38 sec. 06 min. 24 sec. 0 

PL 08 min. 27 sec. 01 min. 53 sec. 06 min. 34 sec. 0 

PUN 05 min. 31 sec. 01 min. 03 sec. 04 min. 28 sec. 0 

PȘ 05 min. 26 sec. 02 min. 44 sec. 02 min. 42 sec. 0 

PPRM 04 min. 46 sec. 01 min. 59 sec. 02 min. 47 sec. 0 

ID 03 min. 36 sec. 01 min. 18 sec. 01 min. 56 sec. 22 sec. 

PPPDA 02 min. 57 sec. 10 sec. 02 min. 47 sec. 0 

PPDA 01 min. 37 sec. 19 sec. 01 min. 18 sec. 0 

PVE 01 min. 25 sec. 01 min. 14 sec. 11 sec. 0 

PCNM 01 min. 13 sec. 30 sec. 43 sec. 0 

PRSM 3 sec. 0 3 sec. 0 

PNL 3 sec. 0 3 sec. 0 
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost cea dominantă, de 81,1%, iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă, de 18,9%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „RTR 

Moldova”, în perioada de raport 20-29 aprilie, nu a comis derogări de la legislația audiovizuală, 

electorală și de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  
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