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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. 260XVI 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 30 aprilie – 09 mai 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 30 aprilie – 09 mai 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 30 aprilie – 09 mai 2018, posturile de televiziune supuse monitorizării
au difuzat în total 299 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” (56 de subiecte), urmat de „Moldova-1” (44 de subiecte), „RTR Moldova” (42 de
subiecte), „NTV Moldova” (39 de subiecte), „Jurnal TV” (34 de subiecte), „TV 8” (30 de
subiecte), „TVC 21” (21 de subiecte), „Exclusiv TV” (19 subiecte), „ITV” (14 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 candidatul independent Silvia Radu – cu 30,7%,
urmată de Ion Ceban – cu 23,9%. Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a fost reflectat în
volum de 15,5%, Valeriu Munteanu – de 10,5%, iar Regina Apostolova – de 8%. Constantin
Codreanu și Vasile Costiuc au fost prezentați aproximativ cu același volum procentual de
3,4 la sută și, respectiv, de 3,3 la sută. Alexandra Can a obținut o cotă procentuală de 2,5 la
sută, iar Victor Strătilă, Alexandr Roșco, Maxim Braila și Mîțu Alexandru au acumulat mai
puține de 1%.
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Conotația reflectării:

În perioada de referință, candidații electorali Silvia Radu, Ion Ceban, Andrei Năstase,
Valeriu Munteanu, Reghina Apostolova, Constantin Codreanu, Vasile Costiuc, Alexandra Can,
Victor Strătilă, Alexandr Roșco și Maxim Braila au fost mediatizați în context pozitiv, neutru și
negativ, iar Alexandru Mîțu a fost reflectat în context neutru și negativ. Așadar, candidatul
independent Silvia Radu, din volumul total de timp de 01 oră 47 min. 16 sec., a fost nuanțată în
context pozitiv – 13 min. 20 sec., în context neutru – 01 oră 0 min. 51 sec., în context negativ – 33
min. 05 sec., fiind urmată de candidatul PSRM, Ion Ceban, cu 01 oră 23 min. 20 sec., dintre care
cu conotație pozitivă – 01 oră 00 min. 29 sec., neutră – 21 min. 27 sec., iar negativă – 01 min. 24
sec. Timpul total oferit lui Andrei Năstase a constituit 54 min. 03 sec., dintre care 25 min. 50 sec.
a fost reflectat pozitiv, 26 min. 27 sec. – negativ, iar 01 min. 46 sec. – neutru. Valeriu Munteanu,
din volumul total de timp de 36 min. 30 sec., a fost reflectat în context pozitiv – 14 min. 01 sec.,
în context neutru – 22 min. 11 sec., iar în context negativ – 18 sec. Candidatul Partidului Politic
„ȘOR” a fost prezentat în context pozitiv 17 min. 39 sec., în context neutru – 07 min. 39 sec., iar
în context negativ – 02 min. 30 sec., din volumul total de timp de 27 min. 48 sec. Timpul oferit lui
Constantin Codreanu a constituit 11 min. 54 sec., dintre care: în context pozitiv – 07 min. 07 sec.,
în context neutru – 04 min. 07 sec., în context negativ – 40 sec. Din volumul total de timp de 11
min. 32 sec., Vasile Costiuc a fost mediatizat în context pozitiv 05 min. 23 sec., în context negativ
– 06 min. 06 sec., iar în context negativ – 03 sec. Candidatul Partidului Național Liberal a fost
nuanțat în context pozitiv 06 min. 36 sec., în context neutru – 01 min. 54 sec., iar în context negativ
– 03 sec., din volumul total de timp de 08 min. 33 sec. Victor Strătilă a obținut o prezență de 03
min. 14 sec., dintre care a fost reflectat în context pozitiv – 01 min. 46 sec., în context neutru – 01
min. 25 sec., iar în context negativ – 03 sec. Din volumul total de timp de 03 min. 07 sec., Alexandr
Roșco a obținut o conotație pozitivă – 01 min. 29 sec., neutră – 01 min. 35 sec., iar negativă – 03
sec. Din timpul total de 01 min. 10 sec., candidatul PPRM, Maxim Braila, a fost reflectat în context
pozitiv – 09 sec., în context neutru – 58 sec., iar în context negativ – 03 sec. Mîțu Alexandru, din
volumul total de timp de 30 sec., a fost prezentat în context neutru – 27 sec., iar în context negativ
– 03 sec.
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la):

Candidați
electorali
S. Radu, ID
I. Ceban, PSRM
A. Năstase, PPPDA
V. Munteanu, PL
R. Apostolova, PȘ
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
A. Can, PNL
V. Strătilă, PVE
A. Roșco, PCNM
M. Brăila, PPRM
A. Mîțu, PRSM

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

01 oră 47 min. 16 sec.
01 oră 23 min. 20 sec.
54 min. 03 sec.
36 min. 30 sec
27 min. 48 sec
11 min. 54 sec
11 min. 32 sec
08 min. 33 sec
03 min. 14 sec
03 min. 07 sec
01 min. 10 sec
30 sec

26 min. 26 sec.
38 min. 27 sec.
23 min. 20 sec.
15 min. 12 sec.
15 min. 36 sec.
02 min. 36 sec.
06 min. 30 sec.
03 min. 24 sec.
01 min. 46 sec.
01 min. 20 sec.
10 sec.
0 sec.

01 oră 20 min. 50 sec.
44 min. 53 sec.
30 min. 43 sec.
21 min. 18 sec.
12 min. 12 sec.
09 min. 18 sec.
05 min. 02 sec.
05 min. 09 sec.
01 min. 28 sec.
01 min. 47 sec.
01 min. 00 sec.
30 sec.
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM a acumulat cea mai mare
cotă a reflectării – 42%, urmată de ID – cu 20,1%. PPPDA a obținut o prezență în proporție
de 11,2%, PL – de 10,1%, iar PȘ a fost reflectat în volum de 8,4%. PUN a fost mediatizat cu
3 la sută, PPDA – cu 2,2 la sută, iar PNL – cu 1,6 la sută. PPRM, PCNM, PRSM și PVE au
obținut mai puțin de 1%.
Conotația reflectării:
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Partidele politice PSRM, PPPDA, PL, PȘ, PUN, PPDA, PNL, PVE, PCNM și PPRM și ID
au fost reflectate în context pozitiv, neutru și negativ. PRSM a fost nuanțat doar în context neutru
și negativ. PSRM, din volumul total de 03 ore 43 min. 43 sec., a fost reflectat în context pozitiv –
01 oră 28 min. 26 sec., neutru – 02 ore 12 min. 59 sec., iar în context negativ – 02 min. 18 sec. ID
a beneficiat de o mediatizare în volum de timp 01 oră 47 min. 16 sec., dintre care: în context pozitiv
– 13 min. 20 sec., în context neutru – 01 oră 00 min. 51 sec., iar în context negativ – 33 min. 05
sec. Timpul total acordat PPPDA a constituit – 59 min. 27 sec., dintre care 29 min. 06 sec. – în
context pozitiv, 28 min. 35 sec. – în context neutru, 01 min. 46 sec. – în context negativ. PL a avut
o prezență în context pozitiv – 15 min. 18 sec., în context neutru – 36 min. 51 sec., iar în context
negativ – 01 min. 38 sec., din volumul total de 53 min. 47 sec. Din volumul total de timp de 44
min. 48 sec., PȘ a fost reflectat în context pozitiv – 25 min. 47 sec., în context neutru – 14 min. 13
sec., iar în context negativ – 04 min. 48 sec. PUN a fost nuanțat în context pozitiv – 07 min. 07
sec., în context neutru – 08 min. 05 sec., iar în context negativ – 51 sec., din volumul total de timp
– de 16 min. 03 sec. PPDA, din volumul total de timp de 11 min. 32 sec., a fost mediatizat în
context pozitiv – 05 min. 23 sec., neutru – 06 min. 06 sec., în context negativ – 03 sec. Timpul
total al oferit PNL a constituit 08 min. 33 sec., dintre care în context pozitiv – 06 min. 36 sec., în
context neutru – 01 min. 54 sec., în context negativ – 03 sec. PVE a fost prezentat în context pozitiv
– 01 min. 46 sec., în context neutru – 01 min. 25 sec., în context negativ – 03 sec., din volumul
total de timp de 03 min. 14 sec. PCNM, din volumul total de timp, de 03 min. 07 sec., a fost
mediatizat în context pozitiv – 01 min. 29 sec., în context neutru – 01 min. 35 sec., iar în context
negativ – 03 sec. PPRM a obținut un volum de timp de 01 min. 10 sec., fiind prezentat în context
pozitiv – 09 sec., neutru – 58 sec., iar în context negativ 03 sec. PRSM, din volumul total de timp
de 30 sec., a fost reflectat atât în context neutru (27 sec.), cât și în context negativ (03 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 64,9%, iar cota femeilor – de 35,1%.
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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 PPPDA, Andrei
Năstase, a acumulat cea mai mare pondere procentuală – de 28,8 la sută, urmat de candidatul
PSRM, Ion Ceban – cu 21,5 la sută. Valeriu Munteanu a fost mediatizat în proporție de 15,9
la sută, Silvia Radu – de 12,7 la sută, iar Reghina Apostolova – de 10,2 la sută. Alexandra
Can a beneficiat de o mediatizare în volum de 6%, urmată de Constantin Codreanu și Vasile
Costiuc, cu 2,6% și, respectiv, 2,3%.
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Conotația reflectării:

Candidatul Partidului Politic Platforma „Demnitate și Adevăr” la funcția de Primar General
al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a fost nuanțat în context pozitiv în subiectele despre: Andrei
Năstase își propune să coaguleze o echipă de profesioniști la Primărie, care vor fi selectați pe
criterii de integritate. Potrivit lui, fiecare chișinăuian își va găsi soluțiile la cererile și petițiile
adresate în termeni rapizi (30.04.2018); Mai mulți voluntari ai PPPDA au informat chișinăuienii
despre programul electoral al lui Andrei Năstase. Voluntarii au distribuit materiale informative și
au discutat cu cetățenii despre soluțiile propuse de Năstase la problemele cu care se confruntă
locuitorii din capitală și din suburbii, inclusiv aprovizionarea cu apă de calitate și sisteme de
canalizare, amenajarea curților, dar și a locurilor de joacă pentru copii (01.04.2018); Andrei
Năstase propune soluții de fluidizare a traficului în municipiul Chișinău. Astfel, acesta susține că
prelungirea străzii Albișoara până la strada Mesager, cu aproximativ 1 km, și reabilitarea întregului
tronson de aproape 3,5 km va ușura traficul în zonă. Tot pentru rezolvarea problemei privind
traficul aglomerat se mai propune extinderea străzii Petru Rareș și construcția unui viaduct, care
ar ușura fluxul de transport în zona Malina Mică. Candidatul PPPDA, Andrei Năstase:
„Soluționăm traficul infernal din intersecția bd. Ștefan cel Mare și strada Creangă, în zona
sensului giratoriu. Vom reduce fluxul de automobile de pe străzile Mihai Viteazul și Calea Ieșilor.
Această conexiune va permite transportului auto care pleacă spre Nisporeni, Călărași, Strășeni,
Ungheni și Fălești să ocolească centrul orașului, deplasându-se pe străzile Albișoara și Mesager,
cu ieșire spre strada Calea Ieșilor, iar mai departe spre drumul național Chișinău–Ungheni”
(02.05.2018); Candidatul liberal la Primăria Chișinău, Valeriu Munteanu, îl acuză pe candidatul
PPPDA, Andrei Năstase, că ar publica poze trucate pe rețelele de socializare. În replică, Andrei
Năstase a declarat că nu comentează declarațiile altor candidați și că pe el îl preocupă, în mod
prioritar, grijile și nevoile chișinăuienilor (02.05.2018); Candidatul PSRM la Primăria Chișinău,
Ion Ceban, îl acuză pe candidatul PPPDA, Andrei Năstase, că i-ar fi preluat 60 la sută din
programul electoral. În replică, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a declarat: „Programul
echipei mele este un program muncit, bine elaborat și structurat, care îl poate consulta oricare
locuitor al capitalei. Nu veți găsi aici chestiuni geopolitice, cum am găsit la oponenții mei. Veți
găsi aici un proiect realist și pragmatic” (02.05.2018); Andrei Năstase promite să construiască
terenuri de sport în fiecare sector al Capitalei. Potrivit lui, doar într-un an de mandat, acesta are
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obiectivul de a construi două terenuri mixte de sport în fiecare sector din Chișinău, iar accesul
tinerilor va fi gratuit. De asemenea, Andrei Năstase promite și amenajarea terenurilor de joacă
pentru copii: „În calitate de primar, îmi propun ca în fiecare sector al Capitalei să construiesc în
primul an de mandat câte două terenuri de sport, pe care tinerii să le folosească gratuit. Vom crea
politici de subvenționare directă sau indirectă la procurarea abonamentelor la sălile de sport”
(03.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, își propune să creeze condiții optime pentru
practicarea sportului, inclusiv prin construcția complexelor sportive și de agrement, care vor face
parte dintr-un program municipal de promovare a modului sănătos de viață. La o întâlnire cu
studenții și profesorii Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Andrei Năstase a promis că
din prima lună de mandat va susține dezvoltarea infrastructurii dedicate cicliștilor, crearea unui
centru de reabilitare, cu suportul studenților de la Facultatea de Kinetoterapie, unde vor putea
practica și prelua experiența profesioniștilor (04.05.2018); Andrei Năstase îndeamnă primarii și
consilierii locali ai căror localități se aprovizionează cu apă din Nistru să facă front comun și să nu
permită Ucrainei construcția a șase hidrocentrale pe râu. Într-o conferință de presă pe malul
Nistrului, Năstase a precizat că un asemenea pas va duce la imposibilitatea aprovizionării cu apă
potabilă a țării: „Este pericolul real ca locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților limitrofe,
inclusiv din stânga Nistrului, și peste un milion de oameni din regiunea Odesa să rămână fără
sursa principală de apă potabilă. Ce înseamnă, în realitate, acest lucru? Deficit de apă potabilă
în robinete, creșterea prețului la apă, riscul de îmbolnăvire a populației” (05.05.2018); Candidatul
PPPDA, Andrei Năstase, vine cu soluții viabile de protejare a banului public: „Toate schemele
mafiei imobiliare vor fi stopate, iar toți cei implicați în ele vor fi audiați de către Procuratură.
Vom analiza minuțios toate operațiunile cu imobile publice de capital sub aspectul recuperării
prejudiciului pentru bugetul municipal. Cine a furat trebuie să dea banii înapoi, iar sub
conducerea mea, experții Primăriei vor evalua cu mare atenție valoarea prejudiciului produs de
schemele mafiote” (07.05.2018); PPPDA, PAS și PLDM au organizat un flash mob cu genericul
„Europa acasă”. Formațiunile vin cu un mesaj către cetățeni, de a susține și urma vectorul
european, de a crea condiții pe care le au cetățenii statelor europene la noi acasă. Prezent la
eveniment, Andrei Năstase a declarat: „Am demonstrat, o dată în plus, că suntem forțele
proeuropene, cele care ne dorim o cât mai accelerată implementare a Acordului de Asociere, o
cât mai accelerată realizare a dezideratelor sau a criteriilor de la Copenhaga, iar asta, repet,
înseamnă stat de drept, înseamnă democrație, înseamnă libertate de exprimare și libertate de
informare, înseamnă o justiție corectă” (08.05.2018); Andrei Năstase, referindu-se la ziua de 9
mai, a afirmat că pentru el, este și ziua comemorării celor căzuți, dar și o zi a păcii, o zi a viitorului,
Ziua Europei. Potrivit lui, anume aceste semnificații ale zilei de 9 mai trebuie să ne unească, să
consolideze societatea și nu să o dezbine pe criterii vehiculate obsesiv de strategii dezbinării
geopolitice. În acest sens, deviza Uniunii Europene „Unitate prin diversitate” reprezintă
dezideratul lui Năstase ca cetățean, dar și ca slujitor al oamenilor (09.08.2018).
În context negativ, candidatul Partidului Politic Platforma „Demnitate și Adevăr” la funcția
de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a fost reflectat în subiectul din 02.05.2018,
în care se menționează că Valeriu Munteanu, candidatul PL la Primăria Chișinău, îl acuză pe
candidatul PPPDA, Andrei Năstase, că ar publica poze trucate pe rețelele de socializare. În acest
context, sunt puse pe post declarațiile lui Valeriu Munteanu: „Echipa domnului Năstase a umplut
internetul cu anumite poze trucate, în care m-ar prezenta în grămada, cohorta de oameni ai lui
Vladimir Plahotniuc”. În context negativ, Andrei Năstase a fost prezentat și în subiectul despre
candidatul PSRM, Ion Ceban, care îl acuză pe candidatul PPPDA, Andrei Năstase, că i-ar fi preluat
60 la sută din programul electoral: „Toată lumea s-a inspirat, așa că, Andrei tot! Dacă le
comparați, cam 60 la sută a fost preluat din programul nostru. Noi am detaliat lucrurile. Dacă
lipsește inspirația sau experiența, nu avem o problemă. Ajungem în dezbateri și le discutăm!”.
Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost
prezentată în context pozitiv datorită subiectelor despre: Candidatul independent Silvia Radu își
propune să rezolve problemele locuitorilor din Chișinău. Astfel, aceasta a organizat Campania
„Din ușă-n ușă”, care are drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă oamenii și
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găsirea soluțiilor. Pe o rețea de socializare, Silvia Radu a scris că a găsit oameni frumoși și
ospitalieri, care, deși luptă zi de zi cu neajunsurile vieții, au puterea de a zâmbi. Silvia Radu a mai
spus că a vorbit, i-a ascultat și s-a convins că oamenii știu foarte bine ce vor pentru orașul lor. Ei
vor un primar care să-i respecte și să lucreze pentru ei și care să nu facă politică sau să lucreze
pentru partide (30.04.2018); Silvia Radu susține industria creativă. De Ziua Internațională a
Muncii, candidatul independent pentru funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu, a pictat un covor
tradițional moldovenesc. În acest mod, Radu a dat o mână de ajutor câștigătorului concursului „Un
Pic de Love” – Nicolae Morozov, dar și a încercat să transmită un mesaj de încurajare pentru
industria creativă. Candidatul independent Silvia Radu este convinsă că municipalitatea are nevoie
de o astfel de industrie, de implicarea tuturor artiștilor și a celor care pot înfrumuseța orașul. În
subiect se mai menționează că, potrivit unor informații de pe o rețea de socializare, Silvia Radu sa întâlnit cu locuitorii din Cricova, iar ulterior, cu angajații unei companii private, în cadrul cărora
au discutat despre haosul și dezordinea din Primăria municipiului Chișinău și, totodată, au fost
trecute în revistă și principalele acțiuni întreprinse pentru a schimba actualul mod de gestionare a
activităților publice (01.05.2018); Silvia Radu și-a prezentat programul electoral din 11 obiective,
axate pe eficientizarea instituțiilor publice. Dacă va ajunge primar al capitalei, candidatul
independent Silvia Radu promite să continue lucrările începute în perioada cât a deținut
interimatul: „Eliminarea corupției din Primărie, toate licitațiile și contractele semnate în cadrul
Primăriei să fie făcute publice, procesul de transformare a Chișinăului într-un oraș verde și
curat!”. Candidatul independent Silvia Radu își mai propune să schimbe capitala la față prin
deconspirarea construcțiilor ilegale. Programul său de un an mai prevede noi lifturi pentru blocuri,
dar și implementarea unui alt sistem de plată în transportul public: „Vom stopa construcția
clădirilor ilegale. Municipalitatea va procura 70 de unități de transport noi, va fi instalată
etichetarea electronică” (03.05.2018); Candidatul independent la funcția de Primar General al
Chișinăului, Silvia Radu, acuză că este ținta unei campanii de denigrare. În acest context, aceasta
a declarat că nu se va retrage din cursă și va lupta până la capăt (08.05.2018).
În context pozitiv a fost reflectat și candidatul PNL la funcția de Primar General al mun.
Chișinău, Alexandra Can, în cadrul subiectului din 30.04.2018, unde se menționează că
europarlamentarul Partidului Puterii Umaniste, Maria Grapini, o susține la alegerile locale noi din
Chișinău pe candidata Partidului Național Liberal, Alexandra Can. În mesajul său de solidarizare,
Grapini a scris că o recomandă pe Can pentru că o cunoaște foarte bine ca om, din punct de vedere
profesional, moral, din cel al experienței acumulate în funcțiile deținute. Potrivit ei, Alexandra Can
este un model civic, iar Chișinăul și Republica Moldova ar avea de câștigat cu un asemenea om la
conducerea Capitalei. La rândul său, Can i-a mulțumit Mariei Grapini pentru susținere și a precizat
că va fi cea mai bună primăriță din lista actualilor concurenți. Candidatul din partea PNL a mai
scris că a pornit în această competiție cu un mesaj sincer și curat. Candidatul Partidului Național
Liberal, Alexandra Can, a fost prezentată în context pozitiv și în subiectul din 07.05.2018, în cadrul
căruia se menționează că aceasta își propune stabilirea zonelor protejate de agrement, restabilirea
spațiilor verzi, dar și modernizarea Capitalei prin fonduri europene. Alexandra Can: „Noi vă
propunem să ne acordați încrederea nouă, celor mai cu experiență, să vă convingeți că într-un an
se pot face multe, dacă este voință, după care să fie continuate programele propuse”. De
asemenea, Alexandra Can spune că își dorește organizarea structurală a transportului din capitală,
digitalizarea serviciilor, construcția șoselei auto de centură, dar și managementul deșeurilor prin
sisteme integrate: „Corectarea planului urbanistic general și elaborarea planurilor de dezvoltare
a localităților afiliate municipiului, amenajarea spațiilor subterane și a spațiilor suburbane.
Cercetarea și verificarea patrimoniului arhitectural, restaurarea centrului istoric”. Candidatul
PNL mai susține că intenționează să instituie un plan pentru atragerea investițiilor, dar și un fond
de solidaritate pentru categoriile defavorizate din Chișinău.
Candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului Politic
„ȘOR”, Reghina Apostolova, a fost mediatizată în context pozitiv în subiectele despre: Reghina
Apostolova a participat la mai multe întâlniri cu alegătorii din sectoarele Buiucani și Botanica ale
capitalei. Aceasta a enumerat o serie de probleme pe care le-au semnalat oamenii, printre care
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tarifele mari pentru utilități, medicamentele scumpe, curțile și scările neîngrijite. Potrivit ei,
exemplul orașului Orhei demonstrează că aceste probleme pot fi rezolvate destul de repede, iar
programul său electoral și cel politic al Partidului „ȘOR” se bazează anume pe aceste elemente.
Reghina Apostolova a mai scris pe o rețea de socializare că reformele sub conducerea ei vor fi deja
implementate imediat după alegeri, adică din data de 21 mai (30.04.2018); Candidatul Partidului
Șor, Reghina Apostolova, promite alocații lunare de câte o mie de lei pentru toți pensionarii din
Capitală, dacă va fi aleasă edil. Apostolova spune că are și o strategie de atragere a banilor pentru
aceste alocații. Mai exact, ea propune majorarea impozitelor și accizelor pentru Chișinău de sute
de ori, după modelul orașului Orhei: „Una dintre prioritățile campaniei mele electorale o
reprezintă plata lunară a unei alocații la pensie de 1000 de lei. Viața în Chișinău este foarte
scumpă și au de suferit oamenii în etate. Este necesar să majorăm colectările locale și impozitele
de sute de ori. Noi am încercat asta la Orhei și am crescut prețurile pentru alcool și țigări, lucru
ce a dat roade. Așa va fi posibil să adunăm 1-2 bugete ale municipiului Chișinău” (03.05.2018);
Liderul Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, acuză Partidul „ȘOR” că ar primi bani din
Federația Rusă pentru campania electorală a candidatului pentru funcția de primar al Capitalei,
Reghina Apostolova. Anatol Șalaru a solicitat Comisiei Electorale Centrale excluderea
concurentului din cursă. În replică, liderul Partidului „ȘOR” a declarat: „Avem sondaje, au și alții
sondaje, care arată că Reghina Apostolova a crescut mult în această campanie, a început să
încurce serios altor partide și schemelor pe care le-au făcut între ele pentru a prelua Primăria
Chișinău” (08.05.2018).
În context negativ, Reghina Apostolova a fost mediatizată în subiectul din 05.05.2018, în
cadrul căruia se menționează că candidatul PL la Primăria Chișinău, Valeriu Munteanu, cere
excluderea din cursa electorală a Reghinei Apostolova. Potrivit candidatului PL, concertul
organizat de Partidul „ȘOR” pe 9 mai, la care vor participa artiștii ruși, Iosif Kobzon și Lev
Leshcenko, ar avea conotație electorală: „Avem bănuieli rezonabile că banii ce au fost plătiți
pentru aducerea artiștilor și pentru organizarea logistică a acestui concert sunt bani din surse
obscure și bănuielile noastre se îndreaptă către furtul miliardului. Solicit Guvernului ca în timp
cât mai scurt, până la organizarea concertului, să verifice care sunt sursele de finanțare a
Fundației Miron Shor”. De mediatizare negativă, Reghina Apostolova a beneficiat și în subiectul
din 08.05.2018, în cadrul căruia se spune că Liderul Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru,
acuză Partidul „ȘOR” că ar primi bani din Federația Rusă pentru campania electorală a
candidatului pentru funcția de primar al Capitalei, Reghina Apostolova. Anatol Șalaru a solicitat
Comisiei Electorale Centrale excluderea concurentului din cursă: „În data de 4 mai, un cetățean
rus acordă, în calitate de împrumut bănesc, 200 de mii de lei unei companii cu capital străin. La
4 mai 2018, suma de 200 de mii de lei este transferată în calitate de donație bănească pe contul
electoral al Partidului „ȘOR”, destinația plății pentru concurentului electoral Reghina
Apostolova” (08.05.2018).
Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost nuanțat pozitiv
în subiectele despre: Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a organizat în
capitală Marșul Solidarității și Dreptății Sociale. În cadrul evenimentului, candidații formațiunii
pentru fotoliile de primari ai municipiilor Chișinău și Bălți, Ion Ceban și Alexandr Usatâi, i-au
îndemnat pe oameni să-i voteze. În acest context, au fost puse pe post declarațiile lui Ion Ceban:
„Pentru toată lumea trebuie să întoarcem încrederea în ziua de mâine, în faptul că ei sunt necesari
acestei țări. Și sunt sigur că vom face acest lucru împreună, în curând, aici, în Chișinău, și mai
apoi în toată țara”, și ale lui Alexandr Usatâi: „Nouă nu ne este frică să-i spunem acestei
guvernări să se întoarcă cu fața către popor. Avem nevoie de atenția voastră, avem nevoie de o
echitate socială”. Prezent la eveniment, președintele țării Igor Dodon a făcut campanie electorală
în favoarea candidaților formațiunii PSRM: „Eu personal susțin aceste două candidaturi. Ion
Ceban pentru Chișinău și Alexandr Usatâi pentru Bălți, și am dreptul să fac acest lucru”
(01.05.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, a semnat Codul de conduită electorală și
memorandumul privind angajamentele viitorului primar în fața societății civile, dar și Codul de
comportament corect al candidaților în timpul alegerilor. Potrivit lui, unele prevederi ale celor
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două documente sunt incluse și în platforma sa electorală: „Am semnat aceste două documente
importante, cred eu, de asta am decis să dăm primii curs acestei solicitări. Eu invit toți candidații
înscriși în cursa electorală să semneze aceste documente. De mâine, voi participa la dezbaterile
online și la televiziune” (02.05.2018); Candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de primar al
Capitalei, Ion Ceban, promite că va lupta cu ambuteiajele, dacă va câștiga alegerile. El propune
soluții pentru depășirea problemei, printre care înlocuirea benzilor de circulație fixă cu benzi
mobile, reglarea semafoarelor, dar și acces redirecționat. Ion Ceban: „Înlocuirea benzilor de
circulație fixe cu cele mobile. Astfel de străzi sunt multe în Chișinău. Reglarea semafoarelor în
funcție de cât de încărcate sunt drumurile în anumite părți ale zilei. Elaborarea unui grafic flexibil
pentru școli, instituții de stat și cele private. În rezultat nu se vor crea ambuteiaje, pentru că nu
toți vor circula la aceeași oră” (03.05.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, a prezentat soluții
pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Astfel, acesta a declarat că dacă va ajunge la cârma
Primăriei va oferi alocații de o mie de lei pentru cadrele didactice din capitală. Ion Ceban spune
că va căuta bani pentru implementarea acestei inițiative cel târziu anul viitor. Mai mult, el este
sigur că îi va găsi. Concurentul mai dă asigurări că, în caz de victorie, va lansa un program de
locuințe municipale accesibile pentru pedagogi și medici. Ion Ceban: „Ajutorul didactic la început
de an, în valoare de o mie de lei. Până la sfârșitul anului să lansăm un program municipal de
locuințe accesibile pentru categoriile de bugetari, mă refer la pedagogi și medici”. La finele
subiectului, jurnalista vine cu specificarea că ajutorul didactic pentru fiecare pedagog la început
de an ar fi principalul obiectiv al candidatului (04.05.2018); Candidatul PSRM la funcția de Primar
General al mun. Chișinău, Ion Ceban, își propune să îmbunătățească situația din domeniul
medicinei. Potrivit acestuia, cei mai buni studenți și viitori medici vor primi burse. Ion Ceban
susține că și căminele studențești trebuie renovate. Mai mult, socialistul declară că va veni cu un
demers către Guvern și Parlament ca tinerii specialiști din medicină să fie scutiți de orice impozit
și taxe în primii ani de muncă și să fie asigurați cu salariu decent și locuințe sociale. Candidatul
mai promite crearea unui consiliu al medicilor care va lua în dezbateri cele mai grave probleme
din domeniu. În acest context, sunt puse pe post declarațiile candidatului PSRM, Ion Ceban: „Ne
propunem să asigurăm transparență acestui proces, astfel încât, fiecare cetățean să cunoască
despre necesitățile reale ale fiecărei instituții medicale. Una dintre cele mai mari probleme cu
care se confruntă medicii este lipsa spațiului locativ. În calitate de primar, mă angajez să demarez
acțiuni de rigoare pentru a întoarce în proprietatea municipiului, terenurile înstrăinate fraudulos,
iar unele din aceste terenuri să fie utilizate pentru construcția locuințelor sociale pentru medici”
(07.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Ion Ceban a declarat că în cazul în care va câștiga
alegerile, va instala în instituțiile municipale 20 de lifturi pentru persoanele cu nevoi speciale. Mai
mult, pentru persoanele cu deficiențe de vedere, Ceban promite amenajarea trecerilor de pietoni,
pavaj tactil, instalarea a 20 de semafoare cu semnal sonor: „Avem un plan și continuarea
programului privind asigurarea persoanelor cu deficiențe de auz și de vedere, cu ochelari speciali,
bastoane, termometre, protezare oculară gratuită. Unul din marile proiecte ține de extinderea
centrelor sociale pentru acordarea serviciilor păturilor social vulnerabile, inclusiv pentru
persoanele cu dizabilități” (08.05.2018).
Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a fost
mediatizat în context negativ în subiectele despre: Valeriu Munteanu, candidatul PL la Primăria
Chișinău, cere retragerea unui număr al ziarului PSRM. Rezumat: Valeriu Munteanu, candidatul
Partidului Liberal la funcția de Primar General al municipiului Chișinău, cere retragerea unui
număr al ziarului Partidului Socialiștilor, pe motiv că pe paginile unde este promovat candidatul
Ion Ceban apar persoane oficiale străine, precum Vladimir Putin sau Aleksandr Lukașenko.
Munteanu s-a adresat în judecată, unde a cerut lichidarea stocului din cauză că acesta contravine
Codului electoral. El își argumentează sesizarea depusă la Judecătoria Chișinău prin faptul că:
„Începând cu prima pagină și pe tot parcursul ziarului, utilizat în calitate de material electoral,
este expusă imaginea lui Igor Dodon și a unor persoane oficiale străine, precum Vladimir Putin,
Aleksandr Lukașenko și, mai grav, al unei persoane autodeclarate ca fiind oficial conducătorul
regimului neconstituțional din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, fapt care contravine art. 52
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din Codul electoral. Am solicitat lichidarea stocului ziarului „Socialiștii” și interzicerea
Președintelui Republicii Moldova, dlui Igor Dodon, implicarea sub orice formă în susținerea dlui
Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PSRM, în cadrul
alegerilor locale noi din mun. Chișinău” (04.05.2018).
Candidatul PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Valeriu Munteanu, a fost
prezentat în context pozitiv datorită subiectelor despre: Liberalul Valeriu Munteanu își dorește o
nouă centrală electrică în Chișinău: „De la strada Muncești, în zona depoului, 3 cazane mari de
câte 180 megawați, care au lucrat aproximativ 5 ani în anii '90, și pe baza acestei instituții s-ar
putea construi această nouă centrală”. În acest sens, candidatul PL vrea să asigure independență
energetică Capitalei (02.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul PL, Valeriu
Munteanu, a declarat că va duce la bun sfârșit proiectele inițiate de fostul primar al Capitalei, Dorin
Chirtoacă, dacă va câștiga la alegerile din 20 mai. Potrivit lui, cele 6 proiecte inițiate de Chirtoacă
și care ar fi acum înghețate, se referă la izolarea termică a clădirilor, reconstrucția stației de epurare,
repararea drumurilor, asamblarea troleibuzelor noi, managementul deșeurilor și curățarea râului
Bâc. În acest context, sunt puse declarațiile lui Valeriu Munteanu: „5+1, 6 proiecte din cele mai
mari, care sunt în derulare și pe care le cunosc în profunzime. Știu gradul de maturitate a fiecărui
proiect. Mă angajez, atunci când voi fi primar al capitalei, să le dezvolt” (08.05.2018); De Ziua
Europei, Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal pentru funcția de primar al Capitalei, își
dorește un Chișinău european. Dacă va ajunge la cârma Primăriei, Munteanu promite să realizeze
acest deziderat prin înfăptuirea programului său electoral, care, potrivit lui, coincide cu aspirațiile
oamenilor în acest sens: „O idee profund și natural europeană ce gravitează între dezvoltare și
urbanizare – eu sunt singurul candidat care vă propune cercul virtuos al dezvoltării, creșterea
autonomiei locale, realizarea unei strategii integrate. Obținerea finanțării transparente a marilor
proiecte” (09.05.2018).
Candidatul PL la Primăria Capitalei, Valeriu Munteanu, a fost reflectat în context negativ
în subiectul din 05.05.2018, în cadrul căruia se menționează că liberalul Valeriu Munteanu cere
excluderea din cursa electorală a Reghinei Apostolova. Potrivit candidatului PL, concertul
organizat de Partidul „ȘOR” pe 9 mai, la care vor participa artiștii ruși Iosif Kobzon și Lev
Leshcenko, ar avea conotație electorală. În replică, liderul Partidului „ȘOR” susține că, în acest
mod, candidatul liberalilor își demonstrează teama că va obține mai puține voturi decât Reghina
Apostolova.
Constantin Codreanu, candidat din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” la
funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost nuanțat în context pozitiv în subiectul din
04.05.2018, în cadrul căruia se menționează că acesta este susținut în cursa electorală de Mișcarea
unionistă „Sfatul Țării 2”. Președintele Mișcării, Nicolae Dabija, îl consideră pe Codreanu drept
cel mai sigur candidat dintre toți cei care luptă pentru fotoliul de primar al Capitalei și i-a îndemnat
pe ceilalți candidați unioniști să se retragă în favoarea acestuia. Nicolae Dabija: „Consiliul director
al Mișcării unioniste „Sfatul Țării 2” a decis cu o majoritate de voturi să-l sprijine pe Constantin
Codreanu ca reprezentant al curentului unionist și îndeamnă electoratul să-i acorde toată
susținerea. El va putea să facă din orașul Chișinău o capitală cu adevărat europeană. În sondaje,
Constantin Codreanu între unioniști este pe cea mai bună poziție”. În cadrul subiectului se mai
afirmă că recent și Partidul Liberal Reformator, CUC și PMP și-au manifestat susținerea pentru
Codreanu (04.05.2018).
Detaliere:
Candidați
electorali
A. Năstase, PPPDA
I. Ceban, PSRM
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID

Timp total
09 min. 29 sec.
07 min. 04 sec.
05 min. 15 sec.
04 min. 10 sec.

pozitivă
05 min. 31 sec.
04 min. 25 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 48 sec.

Conotație
neutră
03 min. 14 sec.
02 min. 28 sec.
03 min. 04 sec.
02 min. 22 sec.

negativă
44 sec.
11 sec.
09 sec.
0
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R. Apostolova, PȘ
A. Can, PNL
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
A. Roșco, PCNM
V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM

03 min. 22 sec.
01 min. 58 sec.
52 sec.
46 sec.
0
0
0
0

01 min. 25 sec.
01 min. 49 sec.
52 sec.
0
0
0
0
0

01 min. 17 sec.
09 sec.
0
46 sec.
0
0
0
0

40 sec.
0
0
0
0
0
0
0

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

Candidați electorali
A. Năstase, PPPDA
I. Ceban, PSRM
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
R. Apostolova, PȘ
A. Can, PNL
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
A. Roșco, PCNM
V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM

Timp total
09 min. 29 sec.
07 min. 04 sec.
05 min. 15 sec.
04 min. 10 sec.
03 min. 22 sec.
01 min. 58 sec.
52 sec.
46 sec.
0
0
0
0

Intervenții directe
02 min. 46 sec.
02 min. 55 sec.
02 min. 26 sec.
47 min.
30 sec.
31 sec.
0
24 sec.
0
0
0
0

Intervenții indirecte
06 min. 43 sec.
04 min. 09 sec.
02 min. 49 sec.
03 min. 23 sec.
02 min. 52 sec.
01 min. 27 sec.
52 sec.
22 sec.
0
0
0
0
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PPPDA a fost mediatizat în
proporție de 24,5%, urmat de PSRM, cu 23,1%. PL a obținut o pondere de 16,4%, PL – de
12,4%, iar ID a fost reflectat în volum de 10,6%. PUN a fost prezentat în volum de 6%, PNL
– de 5%, iar PPDA a fost mediatizat în volum de 1,9%.
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Conotația reflectării:

Conotația pozitivă și negativă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat
subiectelor despre candidații înaintați la funcția de Primar General al orașului Chișinău.
PSRM suplimentar a fost prezentat în context pozitiv în subiectul despre marșul
Solidarității și Dreptății Sociale organizat de PSRM cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii.
Prezentă la eveniment, președintele PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat: „Noi vrem dreptate
socială, vrem în țară să fie pace, Republica Moldova să fie un colțișor de rai pentru întreaga lume.
Noi trebuie să ne facem ordine la noi acasă” (01.05.2018).
PUN a fost mediatizat în context negativ în subiectul din 08.05.2018, în cadrul căruia se
menționează că Partidul „ȘOR” a emis o dezmințire a informațiilor prezentate de Anatol Şalaru,
în care se spune că formațiunea califică drept minciuni acuzațiile liderului Partidului Unității
Naționale: „Scopul este compromiterea campaniei. Avem sondaje, au și alții sondaje, care arată
că Reghina Apostolova a crescut mult în această campanie, a început să încurce serios altor
partide și schemelor pe care le-au făcut între ele pentru a prelua Primăria Chișinău. Noi vom
demonstra la CEC că toate acuzațiile sunt minciuni și vom prezenta dovezi pentru excluderea din
cursa electorală a candidatului PUN, care a încălcat grav legislația electorală”.
Detaliere:
Partide politice
PPPDA
PSRM
PL
PȘ
ID
PUN
PNL
PPDA
PCNM

Timp total
09 min. 40 dec.
09 min. 06 sec.
06 min. 28 sec.
04 min. 54 sec.
04 min. 10 sec.
02 min. 21 sec.
01 min. 58 sec.
46 sec.
0

pozitivă
05 min. 31 sec.
04 min. 51 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 25 sec.
01 min. 48 sec.
52 sec.
01 min. 49 sec.
0
0

Conotație
neutră
03 min. 25 sec.
04 min. 04 sec.
04 min. 10 sec.
02 min. 23 sec.
02 min. 22 sec.
01 min. 21 sec.
09 sec.
46 sec.
0

negativă
44 sec.
11 sec.
16 sec.
01 min. 06 sec.
0
08 sec.
0
0
0
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PVE
PRSM
PPRM

0
0
0

0
0
0

0
0
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 – de 73%, iar cota femeilor a fost - de 27%.
Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul public de televiziune
„Moldova-1”, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 2018, 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 obținut cea mai mare
pondere a reflectării, de 21%, urmat de Andrei Năstase – cu 17,9%, Silvia Radu – cu
16,8%,Valeriu Munteanu – cu 16,5%, iar Reghina Apostolova – cu 7%. Alexandra Can a
fost mediatizată cu o pondere de 6,9%, urmată de Constantin Codreanu – cu 4,5%, Vasile
Costiuc – cu 3% și Victor Strătilă – cu 2,3%. Alexandr Roșco a avut o prezență procentuală
de 1,8 la sută, Alexandru Mîțu – de 1,3 la sută, iar Maxim Braila – de 0,9 la sută.
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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: Chișinăul este împânzit de panouri
electorale ale candidaților la funcția de primar. Ca să ne poată zâmbi mlădios de sus, aceștia au
fost nevoiți să scoată bani mari din buzunare. Și socialiștii și-au urcat candidatul pe bill-board-uri.
Ion Ceban, candidat la șefia Capitalei, apare alături de liderul de partid Zinaida Greceanîi. De pe
panouri care au costat peste 110 mii de lei, cei doi promit să salveze Chișinăul, iar ulterior – țara
(30.04.2018); Socialistul Ion Ceban se angajează să nu mituiască alegătorii, să participe la
dezbateri electorale și să nu apeleze la PR-ul negru. Acestea, dar și alte angajamente se conțin întrun cod de comportament elaborat de societatea civilă, care a fost propus fiecărui candidat la șefia
Capitalei pentru a-l semna. Ion Ceban, candidat PSRM: „De acum încolo, începând cu ziua de
mâine, voi participa la toate dezbaterile publice. Să nu discute despre geopolitică în această
campanie electorală. Să nu blocheze accesul la informații pentru toți jurnaliștii, inclusiv pentru
cei neloiali. Renunțarea la restricții ilegale privind accesul liber al cetățenilor în incinta
Primăriei. Organizarea direcției privind colaborarea cu societatea civilă și inițiativele civice.
Elaborarea și adoptarea planului urbanistic general cu participarea largă a diverselor categorii
de cetățeni, experți, activiști etc. Eu îl semnez” (02.05.2018); Socialistul Ion Ceban promite rai
pentru angajații grădinițelor și școlilor. Dacă va ajunge primar general, candidatul PSRM spune
că le va mări lefurile. Acesta nu se oprește aici și adaugă în lista de promisiuni reparația a 80 de
grădinițe și construirea a noi terenuri pentru copii. El nu a precizat însă din ce surse vor fi realizate
aceste proiecte. Conștient că multe din promisiunile sale necesită resurse financiare suplimentare,
Ion Ceban spune că va încerca să găsească bani pentru ca educatorii și pedagogii să nu cumpere
din banii lor rechizite și materiale didactice: „Ajutorul didactic la început de an, în valoare de o
mie de lei, pentru fiecare pedagog. Dacă nu în acest an, cu certitudine în bugetul anului viitor”.
Socialistul mai spune că vrea facilități și pentru familiile cu mulți copii. Ion Ceban: „Grădinița
gratis pentru familiile cu doi sau mai mulți copii preșcolari. Aceste familii au grijă de genofondul
națiunii și noi suntem, pur și simplu, obligați să venim cu un minim suport pentru ele”. Socialistul
a ținut să precizeze că, în perioada în care s-a aflat în CMC, a încercat să îmbunătățească situația
din grădinițele și școlile din țară, totuși o parte din propuneri ar fi fost blocate. Salariile angajaților
instituțiilor preșcolare din capitală s-au majorat cu 500 de lei la sfârșitul lunii septembrie 2017
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(04.05.2018); Ziarul „Socialiștii” a fost tipărit în 150 de mii de exemplare și achitat din fondul
electoral. Nu este prima dată când președintele Igor Dodon face agitație electorală în favoarea lui
Ion Ceban. De la începutul campaniei, el a apărut în filmulețul de promovare a candidatului
socialiștilor la Primăria Capitalei (04.05.2018); Un sondaj de opinie arată că în turul doi al
alegerilor locale din Chișinău vor ieși candidatul socialiștilor Ion Ceban și candidatul independent
Silvia Radu. Datele au fost prezentate de Asociația Sociologilor și Demografilor. La sondaj au
participat peste 1000 de respondenți. Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și
Demografilor: „Acești doi candidați sunt cei mai activi acum, fac nenumărate conferințe de presă,
aduc la cunoștința populației municipiului multe lucruri ascunse pe care nu le știau despre
activitatea Primăriei Chișinău” (07.05.2018); Din nou promisiuni de la Ion Ceban. De data
aceasta, socialistul s-a adresat medicilor. Deși recunoaște că nu este de competența Primăriei,
Ceban promite că va oferi adaosuri la salarii pentru medici, va încerca să-i scutească de impozite
pe tinerii doctori și, mai mult, le va oferi apartamente. Numai că banii abia urmează a fi identificați.
Ion Ceban: „Evident, în ceea ce ține de salarizare, trebuie să intervină Guvernul și Parlamentul.
În calitate de primar general voi veni cu inițiativa de constituire a unui fond special destinat
medicilor, care va fi parte a bugetului capitalei”. Candidatul PSRM a mers și mai departe: a
promis locuințe sociale pentru viitorii medici, pe care însă municipalitatea nu le are. Ion Ceban:
„În calitate de primar, mă angajez să demarez acțiunile de rigoare pentru a întoarce în
proprietatea municipiului terenurile înstrăinate fraudulos, iar unele din aceste terenuri pot fi
utilizate pentru construcția locuințelor sociale pentru medici”. Între altele, socialistul a promis
burse de merit pentru studenții de la medicină, îmbunătățirea condițiilor de trai în căminele
studențești, precum și că va cere Guvernului și Parlamentului ca tinerii specialiști din medicină să
fie scutiți de impozite în primii trei ani de muncă (07.07.2018); Candidații la Primăria Capitalei
au exploatat pe deplin ziua de 9 mai. Majoritatea au postat pe paginile lor de pe Facebook fotografii
și mesaje de felicitare fie cu ocazia Zilei Europei, fie cu Ziua Victoriei. Ion Ceban a postat mai
multe fotografii de la marșul organizat de PSRM. În imagini, candidatul socialiștilor apare alături
de președintele partidului Zinaida Greceanîi, dar alături de președintele țării Igor Dodon. Toate
fotografiile au fost însoțite de mesajul: „De ziua Victoriei, am fost foarte mulți!” (09.05.2018).
O prezență negativă, candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion
Ceban, a avut-o în cadrul subiectului despre acuzațiile aduse de Valeriu Munteanu, candidatul PL
la funcția de Primar General al mun. Chișinău, la adresa sa și a președintelui țării Igor Dodon,
învinuindu-i pe cei doi de încălcarea Codului electoral. Astfel, Valeriu Munteanu l-a atacat în
judecată pe socialistul Ion Ceban și pe președintele Igor Dodon. Liberalul îi acuză că Ceban,
contrar legii, a utilizat imaginea lui Igor Dodon și a altor oficiali pentru a se promova prin
intermediul ziarului „Socialiștii”. În cererea sa de chemare în judecată, Munteanu a solicitat
lichidarea stocului ziarului „Socialiștii”, precum și instituirea interdicției ca Igor Dodon să-l
susțină pe Ion Ceban în această campanile electorală. În postarea sa de pe Facebook, Munteanu își
motivează cererea prin faptul că: „Începând cu prima pagină și pe tot parcursul ziarului, utilizat
în calitate de material electoral, este expusă imaginea lui Igor Dodon și a unor persoane oficiale
străine, precum Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko și, mai grav, a unei persoane autodeclarate
ca fiind oficial, conducătorul regimului neconstituțional din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski,
fapt care contravine articolului 52 din Codul electoral”. Ion Ceban susține însă că nu a încălcat
legea (04.05.2018).
Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a
manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Chișinăul este împânzit de panouri electorale ale
candidaților la funcția de primar. Ca să ne poată zâmbi mlădios de sus, aceștia au fost nevoiți să
scoată bani mari din buzunare. Între timp, în capitală au apărut și câteva bill-board-uri cu Andrei
Năstase, candidatul comun al PPPDA, PAS și PLDM la Primăria Chișinău. Acesta a pozat
zâmbind, cu mesajul „Uniți pentru Chișinău. Reușim împreună!” (30.04.2018); Candidatul comun
PPPDA, PAS și PLDM la Primăria Capitalei, Andrei Năstase, și-a prezentat propunerile pentru
eliminarea ambuteiajelor din Chișinău. El și echipa sa consideră că prelungirea mai multor străzi
i-ar scuti pe șoferi de orele pierdute în trafic. Andrei Năstase crede că o modalitate rapidă de
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fluiditate a traficului este prelungirea străzii Albișoara până la strada Mesager: ,,Soluționăm
traficul infernal din intersecția străzilor Ștefan cel Mare și strada Creangă, a permite
transportului auto care pleacă înspre Nisporeni, Călărași, Strășeni, Ungheni, Fălești să ocolească
centrul orașului” (02.05.2018); Andrei Năstase și-a făcut publică viziunea în ceea ce privește
dezvoltarea zonelor de agrement din capitală. Candidatul PPPDA spune că viitorul primar trebuie
să-și concentreze eforturile asupra creării condițiilor pentru dezvoltarea tinerilor: „Pentru că avem
nevoie de un mediu sănătos, pentru o viață sănătoasă. Pun accent pe sport, pun accent pe locurile
de joacă, pun accent pe zonele de agrement. Este importantă dezvoltarea personală a copiilor
încă de mici”. Năstase și-a creat și un plan pe care să-l urmeze în cazul în care va ajunge primar:
„Îmi propun ca, în fiecare sector al capitalei noastre, să construiesc, în primul an de activitate,
câte două terenuri de sport mixte. Vom crea, de asemenea, politici de subvenționare directă sau
indirectă la procurarea abonamentelor la sălile de sport”. Andrei Năstase spune că toate acestea
vor face parte dintr-un program municipal de promovare a modului sănătos de viață, inspirat din
politicile implementate în orașele din Europa (03.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei Năstase,
s-a întâlnit cu locuitorii comunei Ciorescu. Acesta și-a prezentat o parte din programul său
electoral, menționând că vrea să elimine corupția din Primărie: „Ne propunem la nivelul Primăriei
să eliminăm corupția și haosul. Ne preocupă în mod prioritar calitatea transportului, suficiența
lui, ne preocupă drumurile, ne preocupă curțile, ne preocupă mediul ambiant, ne preocupă
educația și medicina” (04.05.2018); Candidatul la Primăria Capitalei, Andrei Năstase, promite că
dacă va ajunge primar va desființa mafia imobiliară. Liderul PPPDA a precizat că supune
verificărilor modalitatea prin care au fost privatizate terenurile din proprietatea municipiului, iar
dacă va depista încălcări – va sesiza Procuratura. Andrei Năstase a invocat un raport realizat de
„Expert Grup” și a spus că din cauza înstrăinării ilicite a terenurilor municipale, bugetul capitalei
pierde aproximativ 9 miliarde de lei. Liderul PPPDA: „Imediat după accederea în funcția de
primar toate schemele mafiei imobiliare vor fi stopate, iar toți cei implicați în ele vor fi deferiți
justiției, cu transmiterea materialelor la Procuratură. Vom analiza minuțios toate operațiunile cu
imobile publice din capitală sub aspectul recuperării prejudiciului bugetului municipal.
Recuperarea prejudiciului creat este obligatoriu”. Andrei Năstase este candidatul comun al
PPPDA, PAS și PLDM la Primăria Capitalei. Recent și președintele Partidului Popular European,
Joseph Daul, și-a declarat susținerea pentru Năstase. Într-un mesaj postat pe pagina sa de
Facebook, Daul spune că este mândru că partidele membre ale PPE au reușit să nominalizeze un
candidat comun, care luptă pentru democrația din Moldova (07.05.2018).
Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PL,
a beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: Chișinăul este împânzit de
panouri electorale ale candidaților la funcția de primar. Ca să ne poată zâmbi mlădios de sus,
aceștia au fost nevoiți să scoată bani mari din buzunare. În capitală, liberalul Valeriu Munteanu
apare fie alături de familie, fie singur, venind cu diferite mesaje (30.04.2018); Candidatul PL,
Valeriu Munteanu, vrea să construiască în capitală o centrală de producere a energiei electrice din
gaze naturale. Liberalul spune că, dacă ideea lui va fi realizată, chișinăuienii vor achita mai puțin
pentru electricitate – cu 30 la sută. Valeriu Munteanu spune că centrala va utiliza ca sursă primară
gazul, care va fi furnizat prin conducta Iași–Ungheni–Chișinău: „Eu, în calitate de primar al
Chișinăului, vreau să folosesc această capacitate pentru construcția unei centrale electrice în
cogenerare, care să facă și energie electrică pentru asigurare independenței energetice a
Chișinăului”. Candidatul mai spune că a făcut o analiză și deja a identificat locul unde ar putea să
fie construită noua centrală. Potrivit lui, edificiul poate fi amplasat pe teritoriile obiectivelor
abandonate: „De exemplu, centrala de termoficare de la strada Muncești din zona depoului – trei
cazane mari de câte 180 de megawați pe baza acestei instituții s-ar putea contracta și construi
această nouă centrală electrică” (02.05.2018); Valeriu Munteanu spune că unii candidați înscriși
în cursa electorală nu au idee care sunt problemele reale ale Chișinăului și promit în programele
lor electorale soluționarea unor probleme care sunt deja rezolvate. Totuși, Munteanu nu a ezitat
să-și facă singur campanie în baza unor proiecte inițiate de fostul edil. Candidatul PL: „Anumiți
candidați electorali vin și inventează probleme, vin și inventează soluții pentru probleme, care au
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un mare grad de rezolvare sau care sunt în derulare, care se realizează de mai mulți ani”. Cu
toate acestea, el însuși a formulat promisiuni în baza unor proiecte deja în derulare: „Știu gradul
de maturitate a fiecărui proiect și proiecte pe care mă angajez atunci când voi fi primar al
Chișinăului să le dezvolt, să le duc la desăvârșire. Reconstrucția stației de epurare, continuarea
proiectului de reconstrucție și reparație a drumurilor. Pe domeniul transport, asamblarea de
troleibuze”. Valeriu Munteanu s-a lăudat și cu un proiect personal pe care spune că l-a inițiat pe
când era ministru al Mediului. El a promis că, dacă va ajunge primar, va curăța râul Bâc pe toată
lungimea Chișinăului (08.05.2018).
Reghina Apostolova, candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului „ȘOR”, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Chișinăul este
împânzit de panouri electorale ale candidaților la funcția de primar. Ca să ne poată zâmbi mlădios
de sus, aceștia au fost nevoiți să scoată bani mari din buzunare. În cadru este prezentat panoul
candidatului PȘ, pe care Reghina Apostolova apare alături de liderul partidului, Ilan Șor, cu
mesajul „Am demonstrat că se poate” (30.04.2018); Reghina Apostolova, candidat din partea
Partidului „Șor”, spune că pensionarii din Chișinău ar trebui să primească alocații suplimentare
din partea Primăriei. Din acest motiv, ea a inclus în programul sau electoral un punct în susținerea
vârstnicilor. Candidatul crede că pensionarii din Chișinău sunt mai afectați decât cei de la sate, din
cauza prețurilor mai mari: „În fiecare lună, locuitorul orașului Chișinău, pensionar din capitală,
va primi un adaos la pensie din partea orașului în mărime de 1000 de lei. Nu este o sumă prea
mare”. Reghina Apostolova spune că va face asta din contul măririi taxelor și impozitelor de…
sute de ori: „Pentru aceasta noi trebuie, în primul rând, să majorăm taxele locale și impozitele de
sute de ori. Puteți observa că am aplicat asta în Orhei. Am majorat taxele pentru astfel de produse,
cum este alcoolul și țigările” (03.05.2018).
Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a
obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Silvia Radu și-a afișat principalele
angajamente electorale. Ea a spus, între altele, că locuitorii capitalei așteaptă soluții reale de la
candidați, nu doar fețele lor pe panourile electorale. Cele 11 puncte din programul electoral al
Silviei Radu țin de combaterea corupției, continuarea curățeniei în oraș, stoparea construcțiilor
ilegale, reparația drumurilor, a lifturilor și etichetarea electronică în transportul public. În ceea ce
privește modul în care își va face campanie electorală, Silvia Radu a precizat că nu agreează ideea
împânzirii orașului cu panouri electorale, pentru că sunt costisitoare. Asta deși, la alegerile
prezidențiale din 2016, la care Radu a candidat, ea a apărut pe numeroase bill-board-uri din
întreaga țară. Silvia Radu: „Eu nu am pus panouri și nu am panouri publicitare. Eu cred că această
abordare trebuie schimbată, mai ales dacă vorbim despre situația în care se află orașul. Oamenii
vor de la noi, candidații, soluții, ei nu vor să ne vadă fețele pe panouri, dar vor ca noi să ne
implicăm în soluționarea problemelor lor de zi cu zi”. Candidatul independent Silvia Radu a
recunoscut că au fost agenți economici și cetățeni care s-au oferit să o ajute cu bani în această
campanie electorală, dar i-a refuzat, ca să poată rămâne „independentă” și după alegeri
(03.05.2018); Singura candidată independentă la șefia Primăriei, Silvia Radu, a anunțat că renunță
la panouri și spoturi electorale. Totuși, aceasta se promovează întâlnindu-se cu alegătorii față-n
față, iar mai apoi plasează fotografii pe rețelele de socializare ce-i aparțin. Astăzi, de exemplu,
Silvia Radu a scris că „Cine se trezește mai dimineață, vorbește cu alegătorii”, plasând câteva
fotografii de la o întâlnire ce a avut loc într-un oficiu din capitală. Anterior, candidata a menționat
că va continua să meargă în teritoriu și să discute cu oamenii, în pofida provocărilor puse la cale
de politicieni, fără a menționa la ce anume se referă. Afirmațiile sunt însoțite de fotografii în care
apare alături de mai mulți potențiali alegători (04.05.2018); Un sondaj de opinie arată că în turul
doi al alegerilor locale din Chișinău vor ieși candidatul socialiștilor Ion Ceban și candidatul
independent Silvia Radu. Datele au fost prezentate de Asociația Sociologilor și Demografilor. La
sondaj au participat peste 1000 de respondenți. Victor Mocanu, președintele Asociației
Sociologilor și Demografilor: „Acești doi candidați sunt cei mai activi acum, fac nenumărate
conferințe de presă, aduc la cunoștința populației municipiului multe lucruri ascunse pe care nu
le știau despre activitatea Primăriei Chișinău” (07.05.2018); Silvia Radu a mers la complexul
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Memorial Eternitate. În fotografiile postate, ea apare cu un buchet de flori la focul veșnic, dar și
discutând cu oamenii. Ea a scris că „Războiul e o atrocitate. Trebuie să învățăm din istorie și să
avem grijă să păstrăm pacea” (09.05.2018).
Candidatul Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” la funcția de Primar General al
mun. Chișinău, Constantin Codreanu, a obținut o conotație pozitivă în subiectele despre: Chișinăul
este împânzit de panouri electorale ale candidaților la funcția de primar. Ca să ne poată zâmbi
mlădios de sus, aceștia au fost nevoiți să scoată bani mari din buzunare. Și candidatul PUN,
Constantin Codreanu, are câteva panouri în capitală, cu sloganul „Primarul care unește”
(30.04.2018); Mișcarea unionistă „Sfatul Țării 2” și-a anunțat susținerea pentru Constantin
Codreanu. În acest sens, membrii mișcării au îndemnat toți candidații de dreapta să se retragă din
cursa electorală în favoarea candidatului Partidului Unității Naționale. Cu două săptămâni până la
alegerile locale noi, membrii „Sfatului Țării 2” fac apel către partidele care se declară unioniste și
proeuropene pentru a discuta posibilitatea desemnării unui candidat unic. Nicolae Dabija, membru
al „Sfatul Țării 2”: „Nu este târziu, dragi șefi ai partidelor, dragi prieteni, nu este târziu. Este
posibilă retragerea tuturor acestor candidați, pentru că niciunul nu are șanse, afară de câțiva.
Consiliul director al mișcării unioniste „Sfatul Țării 2” a decis cu majoritate de voturi să-l sprijine
pe Constantin Codreanu”. Nicolae Dabija este de părere că acesta posedă capacitățile necesare
pentru a moderniza Chișinăul: „El va putea să facă din oraș o capitală cu adevărat europeană cu
care să ne mândrim fiecare din noi”. Anterior, Partidul Liberal Reformator și Uniunea Centristă
din Republica Moldova, la fel, au anunțat că îl susțin pe Constantin Codreanu (04.05.2018).
Candidatul PNL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Alexandra Can, a avut o
apariție pozitivă în cadrul subiectului despre prezentarea programului său electoral. Candidatul
Partidului Național Liberal a declarat că dacă va ajunge la Primărie va face regulă în planul
urbanistic, va restabili spațiile verzi și va atrage investiții în capitală. În total, programul conține 9
priorități. Alexandra Can a spus că prioritatea ei va fi actualizarea și implementarea unui plan
urbanistic modern: „Corectarea planului urbanistic general și elaborarea planurilor de dezvoltare
a localităților afiliate municipiului. Amenajarea spațiilor subterane și a spațiilor suburbane.
Cercetarea și valorificarea patrimoniului arhitectural. Restaurarea centrului istoric de până la
anul 1940”. Un alt aspect important, în viziunea Alexandrei Can, este soluționarea problemelor
mediului ambiant. Candidatul PNL: „Managementul deșeurilor prin sisteme integrate. Aplicarea
principiului: cine poluează – plătește, compensarea daunei pricinuite mediului înconjurător și
sănătății populației. Uzine de ultima generație și o uzină mobilă de colectare a biogazului la
Țânțăreni” (07.05.2018).
Vasile Costiuc, candidatul Partidului „Democrația Acasă” la funcția de Primar General al
mun. Chișinău, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectului despre comemorarea celor căzuți în
cel de-al Doilea Război Mondial. Vasile Costiuc: „Astăzi am venit cu un buchet de bujori și cu o
lumânărică pe care vreau neapărat să o aprind în memoria eroilor căzuți în al Doilea Război
Mondial. Astăzi am venit simbolic, împreună cu mai multă lume, aici, la Cimitirul eroilor căzuți
în al Doilea Război Mondial de pe strada Decebal” (09.05.2018).
Conotația pozitivă pentru Alexandr Roșco, candidatul Partidului „Casa Noastră –Moldova”
la funcția de Primar General al mun. Chișinău, s-a datorat subiectului despre depunerea de flori cu
ocazia zilei de 9 mai. Acesta a pozat pe fundalul focului veșnic. Alexandr Roșco apare într-o
fotografie alături de câțiva prieteni cu buchete de flori în mână. În mesajul său, el felicită cetățenii
cu ocazia Zilei Victoriei (09.05.2018).
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Detaliere:
Candidați
electorali
I. Ceban, PSRM
A. Năstase,PPPDA
S. Radu, ID
V. Munteanu, PL
R. Apostolova, PȘ
A. Can, PNL
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
V. Strătilă, PVE
A. Roșco, PCNM
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM

Timp total
06 min. 01 sec.
05 min. 08 sec.
04 min. 49 sec.
04 min. 44 sec.
02 min. 01 sec.
01 min. 59 sec.
01 min. 18 sec.
51 sec.
39 sec.
31 sec.
23 sec.
15 sec.

pozitivă
03 min. 19 sec.
03 min. 18 sec.
02 min. 21 sec.
02 min. 19 sec.
01 min. 19 sec.
01 min. 09 sec.
30 sec.
22 sec.
0
16 sec.
0
0

Conotație
neutră
02 min. 26 sec.
01 min. 50 sec.
02 min. 28 sec.
02 min. 25 sec.
42 sec.
50 sec.
48 sec.
29 sec.
39 sec.
15 sec.
23 sec.
15 sec.

negativă
16 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Candidați
electorali
I. Ceban, PSRM
A. Năstase,PPPDA
S. Radu, ID
V. Munteanu, PL
R. Apostolova, PȘ
A. Can, PNL
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
V. Strătilă, PVE
A. Roșco, PCNM
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

06 min. 01 sec.
05 min. 08 sec.
04 min. 49 sec.
04 min. 44 sec.
02 min. 01 sec.
01 min. 59 sec.
01 min. 18 sec.
51 sec.
39 sec.
31 sec.
23 sec.
15 sec.

01 min. 34 sec.
01 min. 43 sec.
01 min. 25 sec.
01 min. 48 sec.
41 sec.
44 sec.
0
22 sec.
0
0
0
0

04 min. 27 sec.
03 min. 25 sec.
03 min. 24 sec.
02 min. 56 sec.
01 min. 20 sec.
01 min. 15 sec.
01 min. 18 sec.
29 sec.
39 sec.
31 sec.
23 sec.
15 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
pondere de reflectare – de 31,8%, urmat de PL – cu 15,8%, PPPDA – cu 15,2%, ID – cu
12,6%, iar PȘ a fost mediatizat cu o pondere de 8,9%. PNL a obținut 5,2%, PUN – 3,6%,
PPDA – 2,2%, PVE – 1,7%, PCNM – 1,4%, PRSM – 1%, iar PPRM a avut o prezență de
0,7%.
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Conotația reflectării:

„Partidul Șor” a obținut o reflectare negativă în cadrul subiectelor despre: Chișinăul este
împânzit de panouri electorale ale candidaților la funcția de primar. Ca să ne poată zâmbi mlădios
de sus, aceștia au fost nevoiți să scoată bani mari din buzunare. Fruntaș la cheltuieli, potrivit
ultimelor date financiare, este Partidul „Șor”, care, doar pentru panouri, a cheltuit peste 700 de mii
de lei. Reghina Apostolova apare alături de liderul partidului, Ilan Șor, condamnat penal într-un
dosar legat de furtul de la BEM (30.04.2018).
PSRM a avut o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Mitingul organizat de
socialiști cu ocazia zilei de 1 mai a adunat mii de oameni din toate colțurile țării. Președintele țării
I. Dodon a declarat: ,,După câteva săptămâni, vom câștiga în Chișinău și la Bălți, trebuie să
câștigăm, iar la sfârșitul anului vom câștiga în toată țara” (01.05.2018); Ziarul „Socialiștii” a fost
tipărit în 150 de mii de exemplare și achitat din fondul electoral. Nu este pentru prima dată când
președintele Igor Dodon face agitație electorală în favoarea lui Ion Ceban. La sfârșitul subiectului
este difuzat un fragment dintr-un spot publicitar în care apare președinta PSRM, Zinaida Greceanîi,
care declară: ,,Partidul Socialiștilor este o echipă mare și unită”. Totodată, această frază este
plasată și în partea de jos a ecranului (04.05.2018).
Mediatizarea negativă pentru PSRM s-a datorat subiectelor despre: Socialiștii au încercat
să exploateze electoral sărbătoarea de 1 mai. La marșul organizat de PSRM au fost aduși organizat
mii de oameni, mulți dintre ei nu au știut cu ce ocazie a fost organizat mitingul. La final, cetățenii
au fost îndemnați să voteze pentru socialiști. Bugetul pentru organizarea evenimentului,
transportarea oamenilor și onorariul celor două orchestre care au participat este ținut în secret.
Lidera PSRM, Zinaida Greceanîi, a spus că toți au făcut voluntariat (01.05.2018); PPPDA, PAS și
PLDM au organizat un flashmob, unde le-au explicat guvernanților, în ajunul Zilei Europei,
semnificația sintagmei „valori europene” și le-au amintit că pentru a „aduce Europa acasă” trebuie
să facem reforme pentru oameni. Echipați cu pancarte, organizatorii au scandat în fața Guvernului,
cerând o viață prosperă acasă. Potrivit organizatorilor, acum tandemul PD-PSRM face totul pentru
a îndepărta Republica Moldova de UE, Europa fiind un model de pace, de dezvoltare și drepturi
garantate, nu justiție controlată și stat capturat (08.05.2018).
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Detaliere:
Partide
politice
PSRM
PL
PPPDA
ID
PȘ
PNL
PUN
PPDA
PVE
PCNM
PRSM
PPRM

Timp total
12 min. 08 sec.
06 min. 01 sec.
05 min. 48 sec.
04 min. 49 sec.
03 min. 23 sec.
01 min. 59 sec.
01 min. 23 sec.
51 sec.
39 sec.
31 sec.
23 sec.
15 sec.

pozitivă
03 min. 32 sec.
02 min. 19 sec.
03 min. 37 sec.
02 min. 21 sec.
01 min. 19 sec.
01 min. 09 sec.
30 sec.
22 sec.
0
16 sec.
0
0

Conotație
neutră
07 min. 43 sec.
03 min. 42 sec.
02 min. 11 sec.
02 min. 28 sec.
02 min. 02 sec.
50 sec.
53 sec.
29 sec.
39 sec.
15 sec.
23 sec.
15 sec.

negativă
53 sec.
0
0
0
02 sec.
0
0
0
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 de 68%, iar cota femeilor a fost de 32%.
Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „TV8”, în
perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 2018, a reflectat, prin volumul de timp acordat, în
preponderență, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.
Prin urmare, se constată că postul de televiziune „TV8” nu a respectat art. 7 alin. (2):
„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
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a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare” și alin. (3):
„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au
obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul
audiovizualului.
Totodată au fost atestate:
 Derogări de la pct. 37 din 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, aprobată prin Decizia CCA nr. 8/47 din 26 martie
2018. Astfel, la 07.05.2018 postul de televiziune „TV8” a difuzat un subiect despre
sondajul de opinie realizat de către Asociația Sociologilor și Demografilor. La prezentarea
acestuia au fost omise: data și intervalul de timp în care s-a desfășurat sondajul și metoda
utilizată; marja maximă de eroare; comanditarul sondajului și sursa de finanțare.
 Derogări de la prevederile 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”. Pe data de 03 mai 2018 a fost difuzat un subiect în care se
menționează că unii candidați electorali utilizează resursele administrative și nu declară
toate cheltuielile legate de finanțarea campaniei electorale. Aceste concluzii apar în cel deal doilea raport al Misiunii de Observare „Promo-LEX”. Astfel, observatorii constată că 8
concurenți electorali au evitat să arate integral cheltuielile din primele două săptămâni de
campanie electorală. Suma totală a cheltuielilor neraportate a fost estimată la peste 670 de
mii de lei. În acest context, sunt puse pe post declarațiile directorului de program „PromoLEX”, Pavel Postică: „Partidul Socialiștilor – 443 mii lei; Partidul „Șor” – 186 mii lei,
Partidul Democrat – circa 12 mii lei, Partidul Liberal – 13 mii lei, Partidul Platforma
Demnitate și Adevăr – circa 7 mii lei, „Partidul Nostru” – 4 mii lei, Partidul Acțiune și
Solidaritate – 1138 lei”. După care, Pavel Postică mai adaugă: „Cu regret, trebuie să
constatăm că, contrar prevederilor legislației, se pare că și Președintele Republicii
Moldova se implică în campania de promovare a candidatului Ion Ceban”. La finele
subiectului, reporterul afirmă că, conform legislației în vigoare, o firmă poate transfera în
fondul electoral al partidelor, pentru o campanie electorală, cel mult 100 de salarii medii
lunare pe economie, adică maximum 615 mii de lei. În respectivul subiect, nu a fost
solicitată opinia celor vizați.
Este de specificat că postul de televiziune „TV8”, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai
2018, nu a comis derogări 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”, cel mai reflectat candidat electoral
a fost Ion Ceban – cu 39,6%, urmat de Andrei Năstase – cu 18,8%. Candidatul PL a
beneficiat de o mediatizare în volum de 16,5 la sută, Silvia Radu – de 11,2 la sută, iar Reghina
Apostolova – de 7,9 la sută. Constantin Codreanu și Alexandr Roșco au fost mediatizați în
proporție de 3,7% și, respectiv, 2,3%.
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Conotația reflectării:

Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului
Politic „Partidul Socialiștilor”, a fost prezentat în context pozitiv datorită subiectelor despre:
Membrii PSRM au împărțit pliante și au informat locuitorii orașului Chișinău despre candidatul
socialiştilor Ion Ceban, despre activitatea președintelui PSRM și deputații PSRM. În cadru au
evoluat Mihai Bodrug, secretarul echipei tinere PSRM din sectorul Ciocana: „Noi informăm
oamenii despre activitatea candidatului nostru, dat fiind că pe 20 mai vom avea alegeri locale.
Noi îl susținem pe candidatul nostru Ion Ceban, deoarece este o persoană competentă, își cunoaște
domeniul de activitate și este o persoană capabilă de a sta în fruntea unui colectiv. Timp de 3 ani,
el a fost președinte al fracțiunii CMC și, în opinia mea, el este singurul candidat care merită să
fie ales în funcția de primar general al municipiului Chișinău” (30.04.2018); Candidatul PSRM,
Ion Ceban, a declarat că cea mai gravă problemă cu care se ciocnește societatea noastră este
migrația: „Cea mai gravă problemă cu care se ciocnește societatea noastră este migrația. Oamenii
pleacă și nu mai vor să se întoarcă. Noi trebuie neapărat să stopăm acest proces și să avem grijă
de fiecare cetățean. Trebuie să reîntoarcem încrederea oamenilor în structurile de stat și în ziua
de mâine, deoarece țara are nevoie de toți acești oameni”. Prezent la eveniment, Alexandr Usatîi,
a declarat: „Conducerea a uitat că mai există o astfel de sărbătoare, conducerea a uitat de acest
popor. Nouă nu ne este frică să-i sugerăm actualei conduceri să se gândească la popor. Noi avem
nevoie de susținerea voastră, noi avem nevoie de susținere socială. Dacă voi nu ne auziți pe noi,
atunci nici noi nu vrem să vă mai vedem. Noi ne vom debarasa de voi la alegerile parlamentare.
Noi vom învinge!” (01.05.2018); Ion Ceban a semnat Acordul-Memorandum privind
angajamentele viitorului primar în fața societății civile și Codul de comportament corect al
candidaților în timpul alegerilor locale din Chișinău. Ion Ceban: „Eu vreau să zic că noi, toată
această perioadă, ultimele trei de zile am ajutat pe oricine vrea să intre în clădirea Primăriei, să
se adreseze unui sau altui funcționar, să o poată nemijlocit face. Și vreau să zic că suntem foarte
deschiși în acest sens și cred că nu poate să existe bariere în Primărie, nu trebuie să existe la
fiecare oficiu polițiști sau la oficiile de bază. Este suficient pentru a menține ordinea publică,
minimul necesar în acest sens”. În subiect se mai menționează că Ion Ceban va elabora un plan
urbanistic general al municipiului Chișinău, va continua lupta împotriva construcțiilor
neautorizate, numărul cărora a ajuns la peste 2 mii, inclusiv 300 se află în fază activă. Candidatul
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PSRM a mai promis să nu facă PR negru, să nu utilizeze resursele administrative și finanțări
dubioase (02.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul socialiştilor a declarat că
ambuteiajele sunt o mare problemă pentru locuitorii capitalei și a dat asigurări că, deși numărul
unităților de transport este mare pentru străzile orașului, soluții reale există: „O primă măsură cu
care vom veni în acest domeniu va ține de înlocuirea benzilor de circulație fixe cu benzi mobile,
cum e în alte țări. O altă soluție ține de reglarea semafoarelor în funcție de cât de încărcate sunt
drumurilor în anumite părți ale zilei. De asemenea, venim cu ideea elaborării unui grafic flexibil
pentru școli, instituțiile de stat și cele private – pentru unii ora 8.00, pentru alții – ora 9.00, și
seara, din nou, ore diferite. Planificăm și elaborarea unei aplicații speciale care va permite
șoferilor să afle despre zonele și străzile aglomerate și să le evite”. Referindu-se la experiența
altor țări, Ion Ceban a precizat că este posibilă și introducerea regulii aplicate în unele țări ca în
anumite zile, pe anumite străzi și în anumite zone, să circule automobilele care au la final pe
numărul de înmatriculare numere pare, în alte zile – cele cu numere impare. O altă soluție este
eliminarea parcărilor de pe partea carosabilă a principalelor artere rutiere din oraș. Pe termen lung,
ca soluție, candidatul PSRM propune majorarea numărului unităților de transport public. Ion
Ceban s-a referit şi la necesitatea pistelor pentru bicicliști, precizând că bicicleta trebuie să devină
alternativă automobilului (03.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Ion Ceban a declarat că
pedagogii vor primi ajutoare materiale în valoare de 1000 de lei la început de an de studii, iar la
moment, socialiștii efectuează toate acțiunile necesare pentru ca lucrul acesta să se întâmple de la
1 septembrie 2018: „Vom precăuta în resursele bugetului municipal pentru a introduce ajutorul
didactic până la sfârșitul anului, care va constitui 1000 de lei pentru fiecare pedagog, deoarece
nu este normal ca un învățător să procure din banii personali pixuri și creioane. Eu sunt convins
că noi vom găsi acest suport!”. Candidatul PSRM a mai specificat că, împreună cu echipa sa,
intenționează să implementeze programul pentru un trai accesibil bugetarilor, iar pedagogii și
medicii să nu fie nevoiți să părăsească țara: „Eu vreau să vă spun că la momentul de față, facem
toate calculele pentru a întoarce 20% adaos la salariu pedagogului. Nu este o sumă mică, dar noi
vom depune efort pentru a asigura acest lucru începând cu anul 2019”. Ion Ceban intenționează
să subvenționeze taxele în transportul public pentru pedagogi, astfel să le micșoreze cheltuielile.
Totodată, va fi majorat numărul abonamentelor pentru transportul public, precum și categoria de
beneficiari a acestora. Candidatul socialiştilor a subliniat că vor fi reparate circa 70 de terenuri de
joacă din grădinițe, precum și înregistrarea online a copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar,
adăugând că va asigura frecventarea gratuită a grădiniței pentru copii din familii numeroase și va
rezolva problema copiilor străzii, oferindu-le posibilitatea de a face studii (04.05.2018);
Candidatul PSRM, Ion Ceban, a declarat că el, împreună cu echipa sa, a elaborat un plan ce prevede
o serie de măsuri menite să îmbunătățească munca angajaților din domeniul sănătății. Astfel,
socialistul susține că odată ce va deveni primar va forma o comisie specială ce va efectua o amplă
inventariere în toate instituțiile medicale din Chișinău. De asemenea, vor fi întreprinse soluții și
măsuri pentru toate problemele depistate de comisia dată. Pentru a dezrădăcina corupția în
instituțiile medicale, este nevoie de o transparență totală, să fie clar câți bani a primit instituția, ce
a procurat și care au fost cheltuielile. Ion Ceban intenționează să ofere locuințe sociale pentru
angajații medicali: „În calitate de primar al capitalei mă angajez să întorc în proprietatea
Chișinăului terenurile înstrăinate fraudulos, iar unele din aceste terenuri pot fi ulterior utilizate
pentru construcția locuințelor sociale pentru medici. Vom merge pe varianta parteneriatelor
publice, fiind conștienți că posibilitățile financiare ale Primăriei sunt destul de reduse. Însă aceste
parteneriate se vor realiza în condiții de maximă transparență, începând de la selectarea
partenerului și terminând cu etapa finală a proiectului, care este înmânarea cheilor beneficiarilor.
Eu și echipa mea suntem siguri că putem realiza acest proiect, trebuie doar să vrei și să știi cum
să acționezi”. În același timp, îmbunătățirea vieții lucrătorilor medicali nu este posibilă fără
majorarea salariilor: „Astfel, în calitate de primar general voi veni cu inițiativa de instituire a unui
fond special destinat nevoilor angajaților din medicină. Fondul va fi parte a bugetului municipal,
fiind guvernat de un consiliu. Aici vor activa atât consilieri municipali, cât și medici. Împreună
vom găsi soluții pentru toate problemele existente. Astăzi, multe din probleme nu se rezolvă
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deoarece de ele nimeni nu știe și nu există un dialog minim între medici și oficiali”. La finele
subiectului, se mai menționează că în planurile PSRM mai intră și oferirea unei burse din partea
Primăriei celor mai buni studenți de la medicină, precum și îmbunătățirea condițiilor de trai la
căminele viitorilor medici (07.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul PSRM, Ion
Ceban, și-a prezentat măsurile de susținere a persoanelor cu nevoi speciale, a pensionarilor, a altor
categorii vulnerabile din punct de vedere social: „Din start, voi menționa că una din primele
acțiuni, în acest sens, va ține de elaborarea până în luna noiembrie a anului 2018 a unui program
municipal pe termen mediu de susținere a persoanelor cu nevoi speciale. Acest program va fi
elaborat în comun cu asociațiile, societățile persoanelor cu nevoi speciale, cu o ulterioară
consultare cu societatea civilă. Avem deja unele chestiuni și lucrări pe care le-am efectuat în
această direcție, urmează ca acest lucru să continue și să venim cu un program amplu, pentru că
ceea ce la moment oferă Chișinăul pentru astfel de persoane este, cu regret, foarte puțin. De
asemenea, planificăm formarea unui consiliu pe lângă primarul generalul al Capitalei, care se va
ocupa de examinarea și soluționarea problemelor actuale ale persoanelor cu dizabilități și a
persoanelor cu nevoi speciale, nemijlocit pe diferite subiecte. O altă măsură pe care o avem în
vedere ține de instalarea ascensoarelor speciale pentru persoanele cu nevoi speciale în instituțiile
medicale și cele municipale, administrative, dar și a rampelor de acces pentru această categorie
de cetățeni în respectivele edificii, inclusiv în Primăria municipiului Chișinău. Este regretabil
faptul că atâţia ani, acest lucru, pur și simplu, nu a fost făcut. Regret, nu veți vedea o persoană cu
dizabilități fizice, nevoi speciale care ar putea să aibă acces liber în incinta Primăriei, dar chiar
și în alte instituții care le avem în municipalitate. În total, urmează să instalăm 20 de ascensoare
de acest fel. Cercetările efectuate de echipa noastră de experți indică asupra necesității urgente
de instalare a altor 20 de semafoare cu semnal sonor în capitală, și noi deja am identificat
intersecțiile în care vor funcționa acestea. De asemenea, vom amenaja treceri de pietoni tactile
pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Avem în plan și continuarea programului privind
asigurarea persoanelor cu deficiențe de auz, cu aparate auditive, a persoanelor cu deficiențe de
vedere, cu ochelari speciali, bastoane, termometre, protezare oculară gratuită și multe alte
lucruri. De asemenea, vom identifica posibilități pentru asigurarea cu cărucioare a persoanelor
cu deficiență locomotorii. Trebuie să înțelegem că în oraș, toată lumea este egală și ar trebui ca
aceste oportunități, aceste circumstanțe să fie create absolut pentru toți, pentru liberul acces,
pentru integrarea mai deplină în societate, a fiecărui cetățean, a fiecărui locuitor al municipiului
Chișinău. În aria preocupărilor noastre, prioritare vor intra persoanele de vârsta a treia și,
nemijlocit, pensionarii, dar și alte categorii vulnerabile, din punct de vedere social. Astfel, în
ajunul sărbătorilor, dar și alte date marcante, pensionarii, persoanele cu dizabilități, alte
categorii sociale vor beneficia de ajutor din partea Primăriei. Estimările noastre arată că
beneficiari vor fi peste 100.000 de persoane și noi am inclus acest lucru în platforma noastră
electorală. Avem astăzi acest suport oferit tot pentru zeci de mii de persoane, vom extinde astfel
ca oamenii să poată beneficia de minimum ajutor în ceea ce ține de aceste aspecte invocate. Unul
din marile proiecte pe care le avem în plan, ține de extinderea centrelor sociale pentru acordarea
serviciilor păturilor social-vulnerabile, inclusiv pensionarilor și persoanelor cu dizabilități. În
cadrul unui parteneriat public-privat, intenționăm redeschiderea centrelor pentru persoane de
vârsta a treia și invalizi, dar și construcția încă a unui centru pe strada Haltei 2, pentru persoanele
fără adăpost și fără domiciliu stabil. Inclusiv, în acest edificiu, vor fi oferite și posibilități de
angajare a persoanelor respective în câmpul muncii. La concret, vom deschide ateliere de
croitorie, reparație a încălțămintei, reparație a ceasurilor etc., unde vor lucra cei care vor fi cazați
în astfel de centre de plasament” (08.05.2018).
Candidatul „Partidului Unității Naționale” la funcția de Primar General al mun. Chișinău,
Constantin Codreanu, a fost reflectat în context pozitiv în subiectele despre: Mișcarea Unionistă
„Sfatul Ţării 2” a declarat că îl susține la alegerile locale pe candidatul PUN. Astfel, președintele
Mișcării, Nicolae Dabija, îl consideră pe Codreanu drept cel mai sigur candidat dintre toți cei care
luptă pentru fotoliul de primar al capitalei şi i-a îndemnat pe ceilalți candidați unioniști să se retragă
în favoarea acestuia: „Consiliul directorilor al Mișcării Unioniste „Sfatul Țării 2” a decis să îl
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susținem pe Constantin Codreanu cu majoritatea voturilor. El este unicul reprezentant unionist și
îndemnăm electoratul de dreapta să îl susțină, deoarece este cel mai tânăr candidat la funcția de
primar al municipiului Chișinău. El va putea transforma Chișinăul într-o capitală cu adevărat
europeană cu care ne vom mândri”. În concluzie, reprezentanții Mișcării Unioniste „Sfatul Ţării
2” susțin că Constantin Codreanu este unicul candidat cu șanse de concurență în fața socialistului
Ion Ceban (04.05.2018).
Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a fost
reflectată în context pozitiv în subiectul despre: Silvia Radu renunță la donații și publicitate
electorală. Astfel, aceasta s-a adresat cu un apel către agenții economici: „Vreau să fac o
propunere publică către toți agenții economici care vor să-mi sponsorizeze campania electorală,
prin care aș ruga să fie susținute proiectele mele de care au nevoie oamenii și orașul”
(03.05.2018).
Reghina Apostolova, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Politic „ȘOR”, a fost mediatizată în context pozitiv în subiectele despre: În cadrul unui
briefing, candidatul PȘ, Reghina Apostolova, a declarat că una dintre tezele programului său
electoral vizează domeniul asigurării sociale a pensionarilor. Potrivit candidatului, această măsură
de urgență este necesară pentru a elimina diferența dintre veniturile majorității pensionarilor din
capitală și cheltuielile acestora: „Toată lumea știe că viața în Chișinău este extrem de costisitoare.
Este mult mai scumpă decât în orice altă localitate din Moldova. Din acest motiv, în primul rând
suferă bătrânii, pensionarii. Trebuie să constatăm un fapt groaznic: pensionarii noștri trăiesc cu
mult sub pragul sărăciei, la limita de supraviețuire fizică. Mai ales în Chișinău, unde prețurile
sunt în medie cu 30% mai mari decât în alte orașe din Moldova. Din acest motiv, Partidul ȘOR a
luat decizia de a include în program un punct privind introducerea unui adaos municipal la pensii
în mărime de o mie de lei… Știm de unde să găsim bani pentru ajutor suplimentar pensionarilor.
În primul rând, vom opta pentru creșterea unor taxe și impozite locale. De exemplu, vânzarea de
produse din tutun și alcool, iar în viitor – monopolizarea comerțului cu țigări și alcool. Ca urmare,
bugetul municipal va primi sume foarte impresionante de bani. În al doilea rând, înăsprirea
disciplinei fiscale și financiare. Este bine cunoscut faptul că astăzi, cel puțin 1-2 bugete trec pe
lângă trezoreria municipală din diferite motive. În ceea ce privește fezabilitatea – până acum
echipa noastră și-a îndeplinit toate promisiunile. Fiecare idee pe care o gândim și o calculăm, ne
angajăm să o finalizăm. Așa a fost la Orhei și am obținut rezultate pozitive” (003.05.2018).
Reghina Apostolova a fost reflectată în context negativ în subiectul despre candidatul PL
la Primăria Capitalei, Valeriu Munteanu, care a cerut excluderea din cursa electorală a candidatului
PȘ, Reghina Apostolova, motivând prin faptul că campania electorală a Reghinei Apostolova este
finanțată din surse ilegale, obținute cu patru ani în urmă de la trei bănci problematice. În acest
context, a fost pusă pe post intervenția lui Valeriu Munteanu: „Excluderea din cursa electorală a
candidatului PȘ pentru finanțarea ilegală a campaniei. Noi presupunem că acești bani provin de
la băncile din Republica Moldova, de la așa-zisul „Furtul secolului”. Cu toții știm că Iosif Kobzon
și Lev Leșcenko sunt cei mai plătiți interpreți din Federația Rusă, iar taxa acestora ajunge la sute
de mii de dolari”. Un alt motiv pentru excluderea Reghinei Apostolova din cursa electorală, după
părerea lui Munteanu, ar fi finanțarea campaniei electorale de către un alt stat, în cazul dat de către
Federația Rusă. Valeriu Munteanu a cerut guvernării să investigheze proveniența surselor din
Fundația de binefacere „Miron Șor”, în special, legătura dintre furtul miliardului și organizația
dată (07.05.2018).
Candidatul Partidului Politic „Casa Noastră-Moldova” la funcția de Primar General al mun.
Chișinău, Alexandr Roșco, a fost nuanțat în context pozitiv în subiectele despre: Alexandr Roșco
și-a prezentat platforma electorală: „De a nu permite închiderea instituțiilor educaționale și
medicale din capitală, precum și privatizarea acestora, anihilarea practicii de ucidere a
animalelor fără adăpost și alocarea surselor financiare necesare pentru a le steriliza și întreține
adăposturile pentru patrupede, oprirea lucrărilor de defrișare a parcurilor și a spațiilor verzi de
dragul construcțiilor” (30.04.2018).
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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 reflectat în context negativ în subiectele
despre: Jurnalistul Andrei Ungureanu a protestat în fața instituției unde candidatul PPPDA și-a
prezentat programul său electoral. Astfel, jurnalistul i-a solicitat lui Andrei Năstase veceuri publice
(apare în imagine placatul cu candidatul PPPDA ud între picioare) (30.04.2018); În cadrul unui
marș organizat de PSRM cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii, deputatul PSRM, Bogdan Țîrdea,
a declarat: „Care partid din Republica Moldova luptă cu oligarhii? Platforma „DA”, care e
susținută de oligarhii Țopa? Sau Maia Sandu, care a înaintat-o Filat, a finanțat-o Șor și a votat
pentru ea Plahotniuc? Sau Partidul Comuniștilor, a căror lider este un milionar cu un fiu
miliardar? Doar PSRM, dragi prieteni, rămâne unicul partid care fără oligarhi apără interesele
oamenilor. Partidul socialiștilor a organizat în jur de 500 de proteste contra oligarhilor”
(01.05.2018, în reluare la data de 05.05.2018 și 06.05.2018).
În context pozitiv, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a fost prezentat în subiectele despre:
Andrei Năstase își propune să combată traficul în orașul Chișinău. Astfel, acesta declară: „Astăzi
voi prezenta o soluție rapidă de epuizare a traficului rutier în prelungirea străzii Albișoara până
la strada Mesager. Prin construcția acestei porțiuni de drum și reabilitarea întregului drum va
avea mai multe beneficii pentru interesul cetățeanului. Întâi de toate soluționăm traficul infernal
din intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Creangă”. De asemenea, potrivit lui Năstase,
prelungirea străzii Albișoara va reduce fluxul de trafic care se efectuează pe distanțe lungi:
„Această concesiune va permite transportului auto care pleacă spre Nisporeni, Călărași, Strășeni,
Ungheni, Fălești să ocolească centrul orașului, deplasându-se pe străzile Albișoara și Mesager,
cu ieșire spre Calea Ieșilor, iar mai departe spre drumul național Chișinău-Ungheni”
(02.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a declarat că
fără apă ar putea rămâne regiunile Odessa și Transnistria din motiv că Ucraina își construiește o
hidrocentrale pe Nistru: „O preocupare a noastră ca persoane responsabile este faptul că
locuitorii Capitalei, cât și cei de la periferii, inclusiv cei din stânga Nistrului, ar putea rămâne
fără sursa principală de apă potabilă. Ce ar însemna asta? Asta ar însemna lipsa de apă potabilă
în robinete, tarif majorat la apă, riscul de îmbolnăvire a populației, atât a tinerilor, a bătrânilor,
a copiilor…” (07.04.2018); Andrei Năstase, împreună cu colegii săi de partid, a organizat un
flashmob în fața Guvernului. Ei au cerut ca structura dată, precum și autoritățile centrale, să devină
cu adevărat europene, respectând regulile și normele de conduită propagate de Uniunea Europeană.
Andrei Năstase: „De fiecare dată când vorbim despre Uniunea Europeană, noi, în primul rând,
ne gândim ce înseamnă pentru noi Europa. Din păcate, politicienii aflați astăzi la guvernare,
numindu-se europeni, au profanat această noțiune. Avem nevoie urgent să punem în aplicare
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și realizarea criteriilor de la Haga. Acest lucru
înseamnă, în primul rând, un stat de drept, democrație, libertatea de informare și libertatea de
exprimare” (08.05.2018).
Candidatul Partidului Liberal la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Valeriu
Munteanu, a fost mediatizat în context pozitiv în cadrul subiectelor despre: Valeriu Munteanu își
propune să construiască centrală electrică: „Sunt încrezător în faptul că doar construcția unei
centrale electrice în cogenerare de minimum 150 de megawați în Chișinău sau zona
metropolitană. Această întreprindere trebuie creată în patrimoniul municipalității, va putea să
scutească locuitorii de astăzi, dar și viitorimea noastră de jugul contractelor care ne sunt puse în
cârcă de către guvernanții de la Chișinău în colaborare cu axa Tiraspol-Moscova. După ce
rezolvăm problema cu finanțele corecte ale municipiului prin redimensionarea legală, astfel încât
în Chișinău să rămână toate cele 10 mlrd. de lei care sunt câștigate în Chișinău, la fel ca
paradigma ca fiind Găgăuzia, unde toate impozitele pe venit ale persoanelor fizice, juridice, accize
și TVA rămân la Comrat, așa să rămână și la Chișinău” (02.05.2018).
În context negativ, candidatul PL, Valeriu Munteanu, a fost mediatizat în subiectul din
07.05.2018, în cadrul căruia PȘ îi dă replica lui Munteanu privind solicitarea acestuia de a o
exclude pe Reghina Apostolova din campania electorală: „Cerând excluderea din cursa electorală
a Reghinei Apostolova, candidatul PL, Valeriu Munteanu, demonstrează o frică semnificativă de
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candidatul nostru. Din câte ne amintim, nu toți interpreții lui Putin sunt persoane non-grata în
PL. Doar vicepreședintele acestui partid, Dorin Chirtoacă, a cântat cu plăcere și chiar a
interpretat cu ajutorul capacelor de cratițe piesele trupei „Любэ” în timpul întâlnirilor
senzaționale de „garaj” ale PL. De asemenea, solicităm Comisiei Electorale Centrale să nu mai
planifice niciodată alegerile pentru primăvară, când, după cum se știe, la anumite categorii de
cetățeni încep să se agraveze bolile incompatibile cu posturile de stat” (07.05.2018).
Detaliere:
Candidați
electorali
I. Ceban, PSRM
A. Năstase, PPPDA
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
R. Apostolova, PȘ
C. Codreanu, PUN
A. Roșco, PCNM
V. Costiuc, PPDA
V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM
M. Brăila, PPRM
A. Can, PNL

Timp total
12 min. 23 sec.
05 min. 53 sec.
05 min. 09 sec.
03 min. 31 sec.
02 min. 28 sec.
01 min. 09 sec.
43 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

pozitivă
9 min. 54 sec.
01 min. 45 sec.
01 min. 09 sec.
17 sec.
01 min. 29 sec.
01 min. 06 sec.
26 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
02 min. 29 sec.
03 min. 48 sec.
03 min. 51 sec.
03 min. 14 sec.
18 sec.
03 sec.
17 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

negativă
0 sec.
20 sec.
09 sec.
0 sec.
41 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

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

Candidați
electorali
I. Ceban, PSRM
A. Năstase, PPPDA
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
R. Apostolova, PȘ
C. Codreanu, PUN
A. Roșco, PCNM
V. Costiuc, PPDA

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

12 min. 23 sec.
05 min. 53 sec.
05 min. 09 sec.
03 min. 31 sec.
02 min. 28 sec.
01 min. 09 sec.
43 sec.
0 sec.

05 min. 07 sec.
02 min. 57 sec.
02 min. 26 sec.
01 min. 47 sec.
55 sec.
0 sec.
16 sec.
0 sec.

07 min. 16 sec.
02 min. 56 sec.
02 min. 43 sec.
01 min. 44 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 09 sec.
27 sec.
0 sec.
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V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM
M. Brăila, PPRM
A. Can, PNL

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul de timp acordat partidelor politice, PSRM a obținut cea mai mare cotă
procentuală de 71,3 la sută, urmat de PL – cu 10,9 la sută. PPPDA a fost reflectat în volum
de 7,1%, ID – de 4,2%, iar PȘ a fost mediatizat în proporție de 4,2%. PUN a fost prezentat
în volum de 1,4%, iar PCNM în volum – de 0,9%.
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Conotația reflectării:

PSRM a fost nuanțat în context pozitiv în subiectele despre: Partidul Politic „Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova” a organizat de 1 Mai Ziua Internațională a Muncii. Imagini
cu participanții la manifestație care strigă „Ura ! Ura !Ura!”; „Moldova! Moldova!” (01.04.2018,
în reluare la 05.04.2018 și 05.05.2018); Președintele PSRM, Zinaida Greceanîi, a lansat un apel
cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii: „Noi, cei care ne-am adunat astăzi aici, la chemarea
Partidului Socialiștilor, nouă nu ne este indiferentă soarta Republicii Moldova. Spunem că
această sărbătoare pentru noi este cea mai actuală. Noi vrem dreptate socială, noi vrem ca în țară
să fie pace, noi vrem ca Moldova să fie un colțișor de rai pentru întreaga lume, asta noi ne-o
dorim, moldovenii”. În cadru a evoluat și deputatul PSRM, Bogdan Țîrdea: „Care partid din
Republica Moldova luptă cu oligarhii? Platforma „DA”, care e susținută de oligarhii Țopa? Sau
Maia Sandu, care a înaintat-o Filat, a finanțat-o Șor și a votat pentru ea Plahotniuc? Sau Partidul
Comuniștilor, a căror lider este un milionar cu un fiu miliardar? Doar PSRM, dragi prieteni,
rămâne unicul partid care fără oligarhi apără interesele oamenilor. Partidul socialiștilor a
organizat în jur de 500 de proteste contra oligarhilor”. În acest context, jurnalista afirmă:
„Trebuie de schimbat sistemul și clasa politică. O astfel de șansă, Moldova va avea în această
toamnă, când pentru oamenii simpli va lupta Partidul Socialiștilor și președintele țării”. Prezent
la eveniment, Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a afirmat: „Noi suntem o echipă de
oameni cu viziuni comune, echipă care este gata să-și asume responsabilitatea pentru viitorul
țării. Trebuie să facem asta, suntem obligați să obţinem victorie anul acesta, așa cum am obținuto în 2016, așa cum suntem obligați să câștigăm și alegerile locale în câteva săptămâni de la
Chișinău și Bălți, dar victoria principală va avea loc în toamnă, victoria întregului popor. Nu vom
avea alte șanse, prieteni, tovarăși, singura șansă de a elibera această țară de bandiți va fi în
toamnă”. În acest context, Zinaida Greceanîi a declarat: „Noi am adunat 1,5 milioane de semnături
pentru republica prezidențială, acesta va fi obiectivul principal al PSRM, cu care vom merge la
alegerile parlamentare. Vom merge și vom câștiga!” (01.05.2018, în reluare la 05.05.2018 și
06.05.2018); Deputații PSRM au solicitat audierea ministrului Educației, Culturii și Cercetării,
Monica Babuc, privind organizarea examenelor de bacalaureat, care stârnește nemulțumirea
elevilor, părinților, dar și a parlamentarilor. În acest context, sunt puse pe post declarațiile
deputatului PSRM, Vlad Bătrîncea: „Vă aduc aminte, 20 iulie 2017 am discutat foarte lung
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problema organizării BAC-ului în Republica Moldova. Vă aduc aminte că aproape toate
fracțiunile parlamentare s-au expus foarte categoric, că sunt mai multe probleme. În primul rând,
cu necorespunderea curriculei școlare, cu testele la examen. Doi, am depistat mai multe încălcări
în organizarea activității Agenției Naționale de Curriculum și Evaluare. Am depistat probleme cu
complexitatea testelor și a schemei de convertire a punctelor în note și am ajuns la ideea că
organizarea acestor examene trebuie îmbunătățită cardinal” (03.05.2018, în reluare 05.05.2018
și 06.05.2018); În cadrul subiectului din 03.05.2018 se menționează că evenimentele dedicate
marii victorii sunt tot mai aproape. La fel ca și în anii precedenți, membrii PSRM au ales să
celebreze eroii neamului nostru alături de popor. Astfel, socialiștii au pregătit un program special
pe care și-au propus să-l aducă la cunoștință tuturor. În ziua de 5 mai, PSRM va comemora eroii
la „Capul de Pod Șerpeni”, iar pe data de 9 mai, PSRM va participa la evenimentul „regimentul
nemuritor”. Acesta se va desfășura la Chișinău pe traseul tradițional. PSRM este gata să le ofere
și o mână de ajutor celor care vor dori să realizeze un portret cu strămoșii lor, care au luat parte la
marele război pentru apărarea patriei; Curtea de Apel a amânat ședința în cadrul căreia urma a fi
examinat dosarul clubului de hipism din capitală. În cadrul subiectului se menționează că starea
de lucru este monitorizată de socialiști, iar consilierii municipali PSRM au început să acorde
susținere din momentul în care s-a încercat de a acapara teritoriul pentru a construi o stație Peco.
În acest context, sunt puse post declarațiile consilierului PSRM, V. Poleacov: „Mai degrabă,
prezența presei l-a obligat pe reprezentantul Ministerului Educației și Apărare să ceară de la
instanță amânarea ședinței. Ei au înțeles că dacă asistă mass-media, care va oglindi evenimentul,
se poate ajunge la o zarvă în societate. Noi suntem în opoziție acum și în CMC, și în Parlament,
cu toate acestea noi încercăm prin toate căile să acordăm susținere oamenilor simpli care se
ciocnesc de aceste probleme” (04.05.2018); Locuitorii orașului Ocnița au sărbătorit hramul. În
cadrul subiectului se menţionează că conducerea raionului, cu sprijinul Partidului Socialiștilor, a
organizat un concert grandios pentru locuitorii orașului cu participarea artiștilor autohtoni.
Prezentă la eveniment, președintele fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat: „Dragi
prieteni, vreau să vă urez tot binele, pace și prosperitate pentru familiile voastre, copiii de dragul
cărora trăim să vă fie sănătoși, să vă bucurați că ei sunt fericiți alături de voi, pentru părinții
noștri, bunicii noștri. Suntem acum în ajunul Zilei Victoriei, vreau să vă felicit cu această
sărbătoare, nimeni în această lume nu va fi în măsură să șteargă în memoria strămoșilor noștri
care au adus victoria. Vă felicit cu victoria, pace și bunăstare familiilor voastre, celor apropiați,
să fiți cu toții sănătoși. Vreau să vă transmit felicitări și din partea președintelui Republicii
Moldovei, Igor Dodon!” (07.05.2018); Copiii grădiniței nr.1 din capitală au fost instruiți de o
echipă de salvatori din detașamentul de pompieri ai sectorului Centru în domeniul protejării
împotriva incendiilor. Ideea de a instrui micuții îi aparține consilierului PSRM în CMC, Alexandr
Odințov: „Anume această grădiniță a avut de suferit în urma incendiului care s-a produs la
Academia de Știință, care se află la 200 de metri, tot fumul s-a îndreptat peste această grădiniță.
Noi am văzut cât de speriați erau copiii din cauza acestui fum, copiii erau tare speriați, aveau
diferite întrebări” (07.05.2018); Mai mulți activiști din cadrul PSRM și aripa de tineret Garda
Tânără au plantat puieți de arțar pe un teren din curtea unui bloc de locuit. În ajutor le-au venit mai
mulți locatari din preajmă, care s-au arătat mulțumiți de inițiativa dată, pentru că de acum, curtea
lor va prinde mai multă culoare și viață. Totodată, în cadru a evoluat consilierul Basiuc-Brînzei
Serghei: „Cu trei zile în urmă am întreprins aici o vizită cu locatarii acestui cartier și le-am promis
că vom planta niște copaci. Vor trece câțiva ani, copacii vor crește, oamenii vor putea sta la
umbră, iar copiii vor avea unde să se joace” (07.05.2018); Deputații PSRM au venit cu un proiect
de lege privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător
desfășurate în localitățile din stânga Nistrului, regiunea raionului Dubăsari. În acest context, sunt
puse pe post declarațiile președintele PSRM, Z. Greceanîi: „Haideți să o facem cum am făcut-o în
agricultură. TVA-ul achitat să fie întors sub formă de subvenție pentru agenții economici care sunt
acolo, că acești agenți economici sunt producătorii în agricultură și să le întoarcem TVA-ul.
Haideți să-i scoatem din activitatea tenebră și să-și reinvestească banii în propria dezvoltare…
Noi cunoaștem că din 2009 a existat acest mecanism cu cota de venit 0% pentru toată țara și asta
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a ajutat agenții economici să reziste în acea perioadă de criză economică, în 2009-2010, fiindcă
și-au făcut o rezervă și nu au alergat la stat, ca să-i protejeze și să-i susțină financiar și eu cred
că lucrul ăsta ar trebui extins pentru toată țara cu cota zero la impozitul pe venit. Noi am avut
asemenea inițiative și mai avem înregistrate asemenea inițiative și o să le promovăm, mai devreme
sau mai târziu, dar pentru asta deputații în Parlament ar trebui să înțeleagă și să aibă interesul
de a proteja investițiile și ca agenții economici să-și dezvolte businessul și să nu le pună piedici,
în special și pentru cei din stânga Nistrului”, și deputatul Grigore Novac: „Scopul nostru este de
a susține agenții economici, deoarece acei agenţi economici care activează în raza administrativteritorială din comunele Cocieri și Molovata activează în condiții inegale în raport cu cei din alte
raioane” (08.05.2018); În Capitală s-a desfășurat marșul Victoriei. Prezentă la eveniment,
președintele PSRM, Z. Greceanîi, a declarat: „Este un moment educativ, un moment al memoriei
generațiilor de astăzi, de a nu uita ce a fost atunci, de a nu uita pe cei care acum, chiar și prin
prezența lor fizică, și cei care nu mai sunt în viață, ne educă pe noi, generațiile care trăim astăzi
pe acest pământ. Și noi nu trebuie să uităm. De aceea, este o Victorie de la care noi avem de
învățat să biruim permanent” (09.05.2018).
Detaliere:
Partide
politice
PSRM
PL
PPPDA
ID
PȘ
PUN
PCNM
PPDA
PVE
PRSM
PPRM
PNL

Timp total
59 min. 10 sec.
09 min. 05 sec.
05 min. 53 sec.
03 min. 31 sec.
03 min. 30 sec.
01 min. 09 sec.
43 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

pozitivă
26 min. 01 sec.
01 min. 09 sec.
01 min. 45 sec.
17 sec.
01 min. 29 sec.
01 min. 06 sec.
26 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
33 min. 09 sec.
07 min. 47 sec.
03 min. 48 sec.
03 min. 14 sec.
01 min. 07 sec.
03 sec.
17 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

negativă
0 sec.
09 sec.
20 sec.
0 sec.
54 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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 de 80,2%, iar cota femeilor a fost de 19,8%.
Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „Accent TV”,
în perioada de raport 30 aprilie – 09.05.2018, 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 art. 7 alin. (2):
„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” și alin. (3):
„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au
obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul
audiovizualului.
Totodată au fost atestate:
 Derogări de la pct. 37 din 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, aprobată prin Decizia CCA nr. 8/47 din 26 martie
2018. Astfel, la 07.05.2018, postul de televiziune „Accent TV” a difuzat un subiect despre
sondajul de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. La prezentarea
acestuia au fost omise: data, intervalul de timp în care s-a desfășurat sondajul și metoda
utilizată și comanditarul sondajului și sursa de finanțare.
Este de specificat că postul de televiziune „Accent TV”, în perioada de raport 30 aprilie –
09 mai 2018, nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.
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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”, Ion Ceban a obținut cea mai mare
pondere a reflectării, de 22%, urmat de Andrei Năstase – cu 17,9%, Silvia Radu – cu
14,1%,Vasile Costiuc – cu 12,4%, iar Valeriu Munteanu – cu 10,3%. Reghina Apostolova a
fost mediatizată cu o pondere de 6,1%, urmată de Victor Strătilă– cu 5,6%, Constantin
Codreanu – cu 4,7%, iar Alexandr Roșco – cu 3,3%. Alexandra Can a avut o prezență
procentuală de 3,2 la sută, iar Alexandru Mîțu și Maxim Braila au fost mediatizați cu același
volum procentual de 0,2 la sută.
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Conotația reflectării:

Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PL,
a beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: Mai mulți candidați care
participă la alegerile locale anticipate din 20 mai pentru funcția de primar al Chișinăului spun că
dacă vor fi aleși în această postură vor transforma Capitala în una europeană, cu spații verzi,
infrastructură și transport public modern, unde locuitorii vor avea parte de curți amenajate și vor
trăi în liniște și pace. Ofertele electorale a patru candidați înscriși în cursă au fost prezentate în
cadrul dezbaterilor publice intitulate: „Vă rog să mă alegeți primar, pentru că...”. Valeriu
Munteanu, candidatul PL, a spus că s-a pregătit mult pentru această funcție. El candidează pentru
a continua lupta pentru democrație, ca locuitorii municipiului să aibă o viață mai bună, el afirmă
că este unicul candidat liber, a fost primar și are experiență în administrarea treburilor locale.
Valeriu Munteanu: „Eu sunt unicul candidat dintre toți acei înscriși în listă care au fost sau
urmează a fi înscriși. Cei care au candidat liber sau cei care au fost puși de la Plahotniuc să
candideze, și care am fost primar și am o experiență în acest sens. Facultate de primari 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, un timp foarte scurt – de 1 an și 10 luni, ministrul al Mediului și am realizat extrem de
multe chestiuni pentru Republica Moldova și Chișinău. Important este ca în aceste alegeri să ne
mobilizăm, important ca oamenii să lase frica. Eu am constatat de la 4 săptămâni de la alegeri că
anume frica este sentimentul dominant al cetățenilor din Republica Moldova” (30.04.2018);
Valeriu Munteanu, candidatul PL la funcția de primar al Chișinăului, vrea să continue ceea ce a
început fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, menționând: „Proiecte mari și foarte mari
la care s-a muncit 2-3 ani, proiecte de care se vor bucura sau se bucură deja majoritatea
locuitorilor capitalei. Din păcate, multe din aceste proiecte au fost înghețate în perioada în care
de la Primăria Chișinău a fost înlăturat Dorin Chirtoacă” (08.05.2018).
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 vorbit, în
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cadrul unei conferințe de presă, despre concepția transformării Chișinăului într-un oraș al culturii,
istoriei și turismului: „O localitate care nu pune accentul pe cultură și istoria sa, o localitate care
își ignoră trecutul nu poate avea nici prezent, nici viitor. Spre regret, acum acesta a condus
Primăria Chișinău, a demonstrat o atitudine minimă, sfidătoare, chiar și 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. 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, și doi, cele care încă mai
sunt, dar nimeni nu are grijă de ele. Imediat după preluarea funcției de primar voi dispune
efectuarea unei ample evaluări a stării monumentelor istorice, a monumentelor din capitală. Vom
veni cu un nou registru a acestor monumente, dar și cu planuri concrete de restaurare, reabilitare
a fiecărui monument istoric. Capitală trebuie să-și recapete față de altă dată, capitală trebuie să
devină din nou un motiv de mândrie pentru toți locuitorii, dar și o atracție turistică pentru străini.
În orice capitală europeană și în spațiul CSI veți găsi și un oraș vechi, care este vizitat de milioane
de turiști anual. Chișinău trebuie și poate avea o astfel de zonă”. Spre final, Ion Ceban a declarat:
„Chișinăul poate deveni un oraș al culturii, istoriei și turismului. Împreună cu echipa mea ne
angajăm să realizăm acest obiectiv, fiți siguri că vom reuși” (30.04.2018); Candidații la postul de
primar al Chișinăului își fac publice viziunile de dezvoltare a capitalei și anunță ce anume vor face
dacă ar veni în fruntea Capitalei. Candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de primar al
municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că va semna Codul de conduită electorală și
Memorandumul privind angajamentele viitorului primar, propuse de reprezentanții mai multor
ONG-uri din Chișinău săptămâna trecută. Ion Ceban: „Ultimii trei ani de zile am ajutat pe oricine
ca să intre în clădirea Primăriei, să se adreseze unui sau altui funcționar . Și vreau să zic că
suntem foarte deschiși în acest sens și eu cred că nu trebuie să existe bariere în Primărie. Nu ar
trebui să existe la fiecare oficiu polițiști sau la oficiile de bază este suficient pentru a menține
ordinea publică minimum necesar în acest sens. Și o vom face în continuare, eu personal pledez
pentru înlăturarea oricăror bariere de intrare în instituția Primăriei, a subdiviziunilor, instituția
este publică” (02.05.2018); Alegerile locale din Chișinău sunt tot mai aproape, iar candidații la
fotoliu de primar vin cu tot mai multe idei pentru dezvoltarea capitalei, promițând o viață mai
bună. Candidatul din partea PSRM, Ion Ceban, a declarat că: „Dacă devine primar va soluționa
problema ambuteiajelor din Chișinău. El a remarcat că până acum, nimeni nu a venit cu o
abordare complexă a acestei probleme și cu soluții de vigoare. O primă măsură cu care vom veni
în acest domeniu va ține de înlocuirea benzilor de circulație fixe cu benzi mobile, cum e în alte
țări, spre exemplu, strada Alecu Russo, dacă se instalează semafoare suplimentare pe această
porțiune de drum. O altă soluție pe care o vedem noi pentru combaterea problemei ambuteiajelor
ține de reglarea semafoarelor” (05.05.2018, 06.05.2018); Au rămas zile numărate până la
alegerile din 20 mai, când va fi ales primarul Chișinăului. Timp în care candidații aflați în cursă
își dezvăluie proiectele de dezvoltare a capitalei. În același timp, unii concurenți îi acuză pe alții
de manipularea electoratului. Candidatul socialist la funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban, are
ca obiectiv inițierea unui consiliu care se va ocupa de examinarea problemelor cu care se confruntă
oameni cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile din punct de vedere social. Dânsul tinde spre
crearea căilor de acces pentru cei cu nevoi speciale, chiar și în Primărie, dar și crearea mai multor
locuri de muncă. Ion Ceban: „Din primele acțiuni în acest sens va ține de elaborarea, până în luna
noiembrie anului 2018, a unui program municipal pe un termen mediu de susținere a persoanelor
cu nevoi speciale. Acest program va fi elaborat în comun cu asociația, societățile persoanelor cu
nevoi speciale, cu ulterioară consultare cu societatea civilă. Avem deja unele chestiuni și lucrări
pe care le-am efectuat în această direcție. Urmează ca aceasta să continue și să vin cu un program
amplu, pentru că ceea ce la moment oferă Chișinăul pentru astfel de persoane, cu regret, este
foarte puțin. De asemenea, planificăm formarea unui consiliu pe lângă primarul general al
Capitalei care se va ocupa de examinarea și soluționarea problemelor actuale ale persoanelor cu
dizabilități și persoanelor cu nevoi speciale” (08.05.2018).
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În același timp, candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr la funcția de
Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, promite fluidizarea traficului rutier prin
extinderea străzii Albișoara până la strada Mesager. Andrei Năstase a spus, la o conferință de presă,
că bugetul proiectului nu va depăși 200 de milioane de lei, iar banii necesari vor fi identificați în
urma gestionării corecte a patrimoniului municipal: „Realizăm mai multe beneficii în interesul
cetățeanului. Întâi de toate vom rezolva traficul infernal din intersecțiile străzilor Ștefan Cel Mare
și Creangă. Voi introduce fluxul de automobile de pe străzile Mihai Viteazu și Calea Ieșilor.
Această conexiune va permite transportului auto să treacă spre Nisporeni, Călărași... etc.”.
Scrutinul local din 20 mai curent este rezultatul jocurilor și disputelor din culise ale actorilor
politici în jurul Primăriei Chișinău. Opinia a fost exprimată de Ion Tăbârță, analist politic IDIS
„Viitorul”, în cadrul emisiunii „15 minute de realism economic”. Potrivit analistului, programele
economice ale candidaților, oricât de bune ar fi, nu pot fi realizate într-o perioadă scurtă. La
mijlocul mandatului primarului de Chișinău vor fi alegeri parlamentare, or, adevărata miză a
candidaților sunt alegerile din Legislativ. În funcție de rezultatele scrutinului electoral va fi
reconfigurată puterea politică din Republica Moldova, care va dicta relația dintre municipalitate și
Guvern, a opinat Ion Tăbârță. Potrivit analistului, rezultatul alegerilor locale din 20 mai va creiona
strategiile electorale ale actorilor politici pentru scrutinul din toamnă (02.05.2018).
Candidatul PPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Vasile Costiuc, a obținut
o conotație pozitivă în subiectele despre: Mai mulți candidați care participă la alegerile locale
anticipate din 20 mai pentru funcția de primar al Chișinăului spun că dacă vor fi aleși în această
postură vor transforma capitala în una europeană, cu spații verzi, infrastructură și transport public
modern, unde locuitorii vor avea parte de curți amenajate și vor trăi în liniște și pace. Ofertele
electorale a patru candidați înscriși în cursă au fost prezentate în cadrul dezbaterilor publice
intitulate: „Vă rog să mă alegeți primar, pentru că...”. Vasile Costiuc, candidatul Partidului
Democrația Acasă, primul în buletinul de vot, a remarcat: „În cadrul acestor alegeri, cetățenilor
trebuie să le fie transmise mesaje care să-i sensibilizeze asupra faptului cât de importantă este
capitala pentru viitorul european al Republicii Moldova. Sunt pe atât de importante pentru
locuitorii Chișinăului care așteaptă administrare, ordine, curățenie, drumuri, transport public,
astea așteptăm de la precedenta guvernare. Pe atât de mult așteaptă și un mesaj foarte clar că
această guvernare poate fi schimbată și lucrul acesta poate fi început din Chișinău, și în toamnă,
pe cale democratică, schimbată guvernarea la nivel parlamentar. Noi propunem câteva priorități
din programul nostru, care se axează pe 5 priorități. Primul pe care îl voi propune va fi
reorganizarea și dezvoltarea unei noi organigrame pentru această urbe. Noi am moștenit un
mecanism pe care nici Chirtoacă nu l-a înțeles până în ultima zi de aflare a sa la Primărie. Pe
care legea care permite primarului să vină cu o nouă organigramă de funcționare și să propună
o altfel de primărie, o altfel de sistemă de administrare. Dezvoltarea unui plan urbanistic general,
să nu se construiască haotic” (30.04.2018); Campania Electorală 2018 – Alegerile locale din
Chișinău sunt tot mai aproape, iar candidații la fotoliul de primar vin cu tot mai multe idei pentru
dezvoltarea Capitalei, promițând o viață mai bună. Candidatul Partidului Democrația Acasă,
Vasile Costiuc, a spus că, dacă va deveni primar, va face o televiziune municipală chiar în direcția
Relații Publice din cadrul Primăriei: „Vom fonda o televiziune și vom face asta mai repede decât
reorganizarea și noua echipă. Vom transmite semnale foarte echilibrate pentru a consulta
cetățenii. Acum 10 ani, când eu eram în televiziune, îmi trebuia o cameră mare, îmi trebuia un
laptop enorm ca să montez, îmi trebuia un specialist în montare, când mă gândesc, îmi trebuia un
buget întreg. Acum cu un telefon și un suport care este mai greu decât telefonul, faci televiziune,
într-un birou de la Primărie. Trebuie trei băieți, trei oameni, patru oameni într-o redacție, ceea
ce face purtătorul de cuvânt al Primăriei” (03.05.2018, 05.05.2018, 06.05.2018).
Reghina Apostolova, candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului „ȘOR”, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre: Candidații la
șefia Chișinăului încearcă să convingă electoratul să-i voteze, motiv pentru care se întrec în
promisiuni electorale. Candidatul la șefia Capitalei din partea Partidului Șor, Reghina Apostolova,
promite alocații municipale, în valoare de 1.000 de lei, pentru toți pensionarii din Chișinău: „Știm
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că pensionarii din Chișinău trăiesc la limita pragului de sărăcie. Pensia acestora nu acoperă nici
măcar minimul lunar de existență. Abia de reușesc să achite serviciile comunale, să-și cumpere
medicamente și produse alimentare. Ne propunem ca în fiecare lună să oferim pensionarilor un
adaos la pensie de 1.000 de lei. Știm că inițiativele noastre nu sunt deloc ușoare, însă sunt
realizabile și suntem convinși că le vom putea implementa cu succes” (04.05.2018, 06.05.2018).
Alexandru Roșco, candidatul PCNM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a avut
o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Mai mulți candidați care participă la alegerile
locale anticipate din 20 mai pentru funcția de primar al Chișinăului spun că dacă vor fi aleși în
această postură vor transforma capitala în una europeană, cu spații verzi, infrastructură și transport
public modern, unde locuitorii vor avea parte de curți amenajate și vor trăi în liniște și pace.
Ofertele electorale a patru candidați înscriși în cursă au fost prezentate în cadrul dezbaterilor
publice intitulate: „Vă rog să mă alegeți primar, pentru că...”. Alexandru Roșco, candidatul
Partidului Casa Noastră Moldova”, poziționat pe locul trei, a menționat că: „Poporul este obosit
de politicieni mincinoși, care fac totul pentru a scoate din oameni cât mai mulți bani. Autoritățile
încearcă se micșoreze atenția față de problemele cu adevărat importante, cum prețurile mari,
tarifele mari, drumurile, lipsa locurilor de muncă. Eu propun să votați pentru mine, pentru că 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 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 noi plan de dezvoltare a orașului”
(30.04.2018).
Constantin Codreanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectul
despre: Candidații la șefia Chișinăului încearcă să convingă electoratul să-i voteze, motiv pentru
care se întrec în promisiuni electorale. Constantin Codreanu, candidat din partea Partidului Unității
Naționale la fotoliul de primar al Capitalei, a menționat: „Mă întorc acasă pentru a transforma
spre bine modul în care se face politică și administrare în Republica Moldova și la Chișinău, în
special. În programul meu electoral, Unire, Dezvoltare, Modernizare, am notat 10 soluții pentru
problemele municipiului. Două, cele mai importante, se referă la atragerea unor investiții de 1
miliard de euro din România și prin România, și 100 de km de drumuri noi și reabilitate în
Chișinău” (04.05.2018, 06.05.2018).
Candidatul PVE la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Victor Strătilă, a obținut o
prezentare pozitivă în cadrul subiectului despre: Candidații la șefia Chișinăului încearcă să
convingă electoratul să-i voteze, motiv pentru care se întrec în promisiuni electorale. Candidatul
Partidului Verde Ecologist la funcția de primar al municipiului Chișinău, Victor Strătilă, își
propune să transforme orașul într-o capitală curată, verde, prezentabilă și comodă pentru cetățeni:
„Eu sunt pentru schimbarea sistemului sovietic de administrare existent în Chișinău pe un sistem
modern european. Un alt obiectiv este susținerea și dezvoltarea educației, medicinei și culturii.
Voi opta pentru oferirea de spații locative pentru tinerii specialiști, finanțarea suficientă, pentru
a exclude colectarea de bani de la părinți, precum și sporirea alocațiilor bugetare pentru
renovarea edificiilor educaționale, culturale și medicinale” (04.05.2018, 06.05.2018).
Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a fost
mediatizată pozitiv în cadrul subiectelor despre: Candidații la postul de primar al Chișinăului își
fac publice viziunile de dezvoltare a capitalei și anunță ce anume vor face dacă ar veni în fruntea
Capitalei. Astfel, candidatul independent Silvia Radu vrea să facă Chișinăul un obiectiv atractiv
pentru turiști. Fiind un promotor al artei de calitate, Silvia Radu a pictat, alături de câștigătorul
concursului, pentru o lucrare stradală „Un Pic de Love”. Ea a dorit, în acest fel, să încurajeze
exponenții industriei creative (02.05.2018); Alegerile locale din Chișinău sunt tot mai aproape, iar
candidații la fotoliul de primar vin cu tot mai multe idei pentru dezvoltarea Capitalei, promițând o
viață mai bună. Aflată în cursa pentru ocuparea funcției de primar al capitalei, candidatul
independent Silvia Radu a ținut o conferință de presă în care a enumerat principalele puncte ale
programului său electoral pe care îl va implementa în situația în care va conduce Primăria în
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următorul an: „Programul meu are 11 puncte, primul este continuarea procesului de curățenie a
Primăriei municipiului Chișinău, vorbim aici de depolitizare, profesionalizare a procesului de
gestiune. Punctul doi va fi eliminarea corupției din Primărie, fiindcă corupția din Primărie este
mult prea înrădăcinată. În acest sens, cred că procesul de transparență și bugetare, care a început,
ar trebui să continue. Este important ca toate licitațiile și contractele semnate în cadrul Primăriei
să fie făcute publice ” (03.05.2018, 05.05.2018, 06.05.2018).
Conotația negativă a reflectării pentru Silvia Radu s-a datorat subiectului despre:
Candidatul Partidului Liberal la funcția de Primar General al municipiului Chișinău, Valeriu
Munteanu, solicită ca Silvia Radu să nu fie înregistrată în cursa electorală, pe motiv că ar fi fraudat
procesul de colectare a semnăturilor. Liberalul a înaintat o sesizare în acest sens la Consiliul
Electoral de Circumscripție: „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 lui Valeriu Munteanu, 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 (30.04.2018).
Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a
manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Mai mulți candidați care participă la alegerile
locale anticipate din 20 mai pentru funcția de primar al Chișinăului spun că dacă vor fi aleși în
această postură vor transforma capitala în una europeană, cu spații verzi, infrastructură și transport
public modern, unde locuitorii vor avea parte de curți amenajate și vor trăi în liniște și pace.
Ofertele electorale a patru candidați înscriși în cursă au fost prezentate în cadrul dezbaterilor
publice intitulate: „Vă rog să mă alegeți primar, pentru că...”. Andrei Năstase, candidatul Partidului
Politic Demnitate și Adevăr, a spus că dacă va fi ales primar va continua lucrurile bune lansate de
fostul șef al capitalei, Dorin Chirtoacă. „Programul meu bine elaborat, prinde toate segmentele
sociale, toate dimensiunile administrației publice locale. Pot fi suplimentate cu tot ce este mai bun
pentru programul dumneavoastră. Pot să zic că locuitorii Chișinăului găsesc în continuitate în
ceea ce este bun, ceea ce a fost bun la nivelul Primăriei, cât a fost, nu vorbesc că a fost foarte mult
sau 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… Iată dumneavoastră ați vorbit
că ați fost primar. Eu zic că eu sunt liderul unui partid, am sprijinul celor două partide Platforma
Demnitate și Adevăr, avem sprijinul Familiei Populare Europene, partenerilor din România și din
Europa, și acest lucru mă face încrezător că voi prezenta tot ce înseamnă electorat de esență
națională proeuropeană” (30.04.2018); Candidații la postul de primar al Chișinăului își fac
publice viziunile de dezvoltare a capitalei și anunță ce anume vor face dacă ar veni în fruntea
Capitalei. Candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr la funcția de primar al
Chișinăului, Andrei Năstase, promite fluidizarea traficului rutier prin extinderea străzii Albișoara
până la strada Mesager. Andrei Năstase a spus, la o conferință de presă, că bugetul proiectului nu
va depăși 200 de milioane de lei, iar banii necesari vor fi identificați în urma gestionării corecte a
patrimoniului municipal: „Realizăm mai multe beneficii în interesul cetățeanului. Întâi de toate
vom rezolva traficul infernal din intersecțiile străzilor Ștefan cel Mare și Creangă. Voi introduce
fluxul de automobile de pe străzile Mihai Viteazu și Calea Ieștilor. Această conexiune va permite
transportului auto să teacă spre Nisporeni, Călărași... etc.” (02.05.2018, 06.05.2018).
Candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului Național
Liberal, Alexandra Can, a avut o prezență pozitivă în subiectul despre: Alexandra Can și-a
prezentat programul electoral, orientat pe o perioadă de 5 ani, acesta conține 9 priorități ce țin de
modernizarea habitatului urban, de îmbunătățirea managementului și politicii decizionale la
Primărie, precum și de valorificarea relațiilor cu orașele vecine din România. Odată aleasă în
fruntea Primăriei, candidatul PNL, Alexandra Can, a promis următoarele: „Voi opta pentru
valorificarea la maximum a relațiilor culturale și economice pe axa Chișinău-Iași, prin
elaborarea și implementarea proiectelor investiționale. Totodată, voi asigura conversiunea
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remitenților în investiții prin programul „Aducem diaspora acasă”. Voi crea un centru moldoromân de cooperare în afaceri și investiții și voi deschide în oraș, cu ajutorul partenerilor de
dezvoltare, incubatoare și parcuri industriale, agroturistice și tehnologice. De asemenea, voi
institui un fond de solidaritate pentru protecția categoriilor de cetățeni defavorizați, în special
pentru pensionari cu venituri mai mici de 1.500 de lei. Totodată, va fi acordată asistența socială
la domiciliu pentru persoanele defavorizate și cu dizabilități” (08.05.2018).
Detaliere:
Candidați
Timp total
electorali
I. Ceban, PSRM
08 min. 10 sec.
A. Năstase, PPPDA 06 min. 38 sec.
S. Radu, ID
05 min. 13 sec.
V. Costiuc, PPDA
04 min. 37 sec.
V. Munteanu, PL
03 min. 50 sec.
R. Apostolova, PȘ
02 min. 15 sec.
V. Strătilă, PVE
02 min. 05 sec.
C. Codreanu, PUN 01 min. 44 sec.
A. Roșco, PCNM
01 min. 13 sec.
A. Can, PNL
01 min. 12 sec.
A. Mîțu, PRSM
04 sec.
M. Braila, PPRM
04 sec.

pozitivă
05 min. 33 sec.
03 min. 53 sec.
02 min. 37 sec.
03 min. 30 sec.
01 min. 23 sec.
01min. 30 sec.
01 min. 27 sec.
01 min. 24 sec.
30 sec.
46 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
02 min. 37 sec.
02 min. 45 sec.
01 min. 41 sec.
01 min. 07 sec.
02 min. 27 sec.
45 sec.
38 sec.
20 sec.
43 sec.
26 sec.
04 sec.
04 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
55 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

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

Candidați
electorali

I. Ceban, PSRM
A. Năstase, PPPDA
S. Radu, ID
V. Costiuc, PPDA
V. Munteanu, PL
R. Apostolova, PȘ

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

08 min. 10 sec.
06 min. 38 sec.
05 min. 13 sec.
04 min. 37 sec.
03 min. 50 sec.
02 min. 15 sec.

05 min. 08 sec.
04 min. 36 sec.
02 min. 53 sec.
03 min. 30 sec.
02 min. 30 sec.
01 min. 30 sec.

03 min. 02 sec.
02 min. 02 sec.
02 min. 20 sec.
01 min. 07 sec.
01 min. 20 sec.
45 sec.
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V. Strătilă, PVE
C. Codreanu, PUN
A. Roșco, PCNM
A. Can, PNL
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM

02 min. 05 sec.
01 min. 44 sec.
01 min. 13 sec.
01 min. 12 sec.
04 sec.
04 sec.

01 min. 27 sec.
01 min. 24 sec.
47 sec.
46 sec.
0 sec.
0 sec.

38 sec.
20 sec.
26 sec.
26 sec.
04 sec.
04 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 21,5%, urmat de PPPDA – cu 17,5%, ID – cu 13,8%, PL – cu
12,3%, iar PPDA a fost mediatizat în proporție de 12,2%. PȘ a obținut 5,9%, PVE – 5,5%,
PUN – 4,6%, iar PCNM și PNL au avut aceeași pondere de reflectare, de 3,2%. Cu același
volum procentual a fost mediatizat PRSM și PPRM – de 0,2 la sută.
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Conotația reflectării:

Conotația pozitivă, cât și cea negativă a reflectării partidelor politice vizate în campania
electorală s-a datorat subiectelor despre candidații înaintați la funcția de Primar General al
municipiului Chișinău.
Detaliere:
Partide
politice

Timp total

PSRM
PPPDA
ID
PL
PPDA
PȘ
PVE
PUN
PCNM
PNL
PRSM
PPRM

08 min. 10 sec.
06 min. 38 sec.
05 min. 13 sec.
04 min. 41 sec.
04 min. 37 sec.
02 min. 15 sec.
02 min. 05 sec.
01 min. 44 sec.
01 min. 13 sec.
01 min. 12 sec.
04 sec.
04 sec.

pozitivă

Conotație
neutră

negativă

05 min. 33 sec.
03 min. 53 sec.
02 min. 37 sec.
01 min. 23 sec.
03 min. 30 sec.
01 min. 30 sec.
01 min. 27 sec.
01 min. 24 sec.
30 sec.
46 sec.
0 sec.
0 sec.

02 min. 37 sec.
02 min. 45 sec.
01 min. 41 sec.
03 min. 18 sec.
01 min. 07 sec.
45 sec.
38 sec.
20 sec.
43 sec.
26 sec.
04 sec.
04 sec.

0 sec.
0 sec.
55 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

51

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 77,2%, iar cota femeilor a fost de 22,8%.
Urmare a analizei cantitative și calitative, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 2018,
au fost atestate:


Derogări de la prevederile 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 30.04.2018 a fost difuzat un subiect despre
candidatul Partidului Liberal la funcția de Primar General al municipiului Chișinău,
Valeriu Munteanu, care a solicitat ca Silvia Radu să nu fie înregistrată în cursa electorală,
pe motiv că ar fi fraudat procesul de colectare a semnăturilor. Liberalul a înaintat o sesizare
în acest sens la Consiliul Electoral de Circumscripție: „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 lui Valeriu Munteanu, 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. Totodată, V. Munteanu a solicitat
neînregistrarea în cursa electorală a candidatului Partidului Societății Progresiste, Andrei
Munteanu, din motivul neprezentării întreg setului de acte în modul stabilit. Lipsește
poziția celor vizați în subiecte.

Este de specificat că nu au fost atestate derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din
21.07.2017.
52

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 obținut cea mai
mare pondere a reflectării – de 50,1%, urmat de Silvia Radu – cu 15,7%, Andrei Năstase –
cu 13,5%,Valeriu Munteanu – cu 7,2%, iar Reghina Apostolova – cu 4,9%. Constantin
Codreanu a fost mediatizat într-o pondere de 4,1%, urmat de Vasile Costiuc – cu 2,9%,
Alexandra Can – cu 1,2%, iar Alexandr Roșco – cu 0,5%.
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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: Peste 300 de luptători din 8 țări au participat
la o nouă ediție a Campionatului Eurasiatic de lupte voievod, care s-a desfășurat zilele trecute la
Chișinău, aflat sub patronajul președintelui Igor Dodon. În acest an, replica paloșului marelui
domnitor i-a revenit președintelui fracțiunii PSRM în CMC, Ion Ceban. Pentru merite deosebite
în dezvoltarea proiectelor pentru tineri, pentru spiritul său patriotic și devotamentul față de țară,
Ion Ceban a fost desemnat Voievodul anului 2018. Ion Ceban: „Vă mulțumesc mult pentru această
onoare și vreau să vă spun că o să o pun într-un loc foarte important din casa mea, sau oficiul
unde stau, așa ca să nu uităm că suntem urmașii lui Ștefan toți”. Candidatul PSRM la Primăria
Chișinău a practicat artele marțiale timp de 14 ani, el i-a încurajat pe sportivi să persevereze în
păstrarea tradițiilor sportului moldovenesc (30.04.2018); Ion Ceban este primul candidat pentru
postul de primar al Capitalei care a manifestat deschidere deplină față de societatea civilă.
Reprezentantul PSRM a semnat public Acordul-Memorandum privind angajamentele viitorului
primar în fața organizațiilor neguvernamentale și Codul de comportament al candidaților în timpul
alegerilor, așa cum au cerut acum 5 zile membrii societății civile. Ceban i-a îndemnat și pe
contracandidații săi să dea curs acestui demers. Membrii mai multor organizații neguvernamentale
au lansat două apeluri publice către candidații pentru șefia Primăriei Chișinău. Ei le-au cerut să
renunțe la restricțiile privind accesul liber al cetățenilor în instituțiile municipale, inclusiv în
Primărie, instituite de fostul primar general interimar Silvia Radu. Ion Ceban a semnat
Memorandumul și a anunțat că va avea o interacțiune strânsă cu societatea civilă și cu cetățenii.
Ion Ceban a precizat că multe dintre cerințele activiștilor deja au fost realizate de către fracțiunea
PSRM în CMC, iar altele se regăsesc în programul său electoral. Ion Ceban, PSRM (în conferință
de presă): „În ultimii 3 ani de zile am ajutat pe oricine care vrea să intre în incinta Primăriei să
se adreseze unui sau altui funcționar, o vom face în continuare. Deci, eu personal pledez pentru
înlăturarea oricărei bariere de intrare în instituția primăriei, a subdiviziunilor primăriei.
Instituția este publică și trebuie să lucreze pentru cetățeni. Noi suntem inițiatorii procesului de
creare a Consiliului Municipal de participare în acest sens și ne-am dori ca acest lucru să fie
definitivat cât mai curând posibil, este și în platforma noastră electorală că până în toamnă vom
crea comisii de experți pe fiecare domeniu”. Activiștii au mai cerut angajarea funcționarilor doar
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în bază de concurs, efectuarea unui audit la întreprinderile municipale, dar și elaborarea planului
urbanistic general. Ion Ceban a amintit că aceste cerințe deja au fost incluse în programul său
electoral. Ion Ceban (în conferință de presă): „Corespunderea trebuie să fie cu criteriile personale
și am pledat pentru concursuri publice, întotdeauna, în acest sens. Și este o prioritate pentru noi
că anume concursurile publice, dar nu băieți buni din orice partid care ar veni să ocupe aceste
funcții, fie în calitate de „смотрящий”, fie în calitate de nu știu ce, avem de tot soiul, începând
cu colegi de clasă, terminând cu membri de partid. În top zece priorități, prima este planul general
urbanistic, care urmează să fie actualizat, elaborat unul nou, inclusiv harta investițională a
Primăriei municipiului Chișinău. Acest scop ni l-am propus până în aprilie 2019 să fie realizat,
avem înțelegeri cu mai multe capitale care sunt gata să ne ajute”. Candidatul socialiștilor Ion
Ceban: „A fost primul mesaj cu care am venit imediat după desemnarea în calitate de candidat la
funcția de primar al municipiului Chișinău, că nu voi accepta să dezbatem subiecte cu caracter
politic, geopolitic, pentru că în oraș este vorba despre canalizare, drumuri, transport, spații verzi,
gospodării comunal locative. Invit și alți candidați să termine retorica legată de mâna lui Putin,
mâna lui Băsescu, Bucureștiul, NATO, orice. Invit toți candidații, toți cei înscriși în cursa
electorală, să semneze și ei, la rândul lor, aceste documente, vrem să fim mai deschiși, mai
transparenți unul față de altul, cât și în raport cu cetățenii” (02.05.2018); Benzi cu sens reversibil,
optimizarea funcționării semafoarelor și interzicerea parcărilor pe carosabil, acestea sunt câteva
dintre soluțiile propuse de către candidatul PSRM la funcția de Primar General al Capitalei care
pot reduce rapid ambuteiajele. Pe termen lung, Ion Ceban își propune strămutarea Autogării
Centru, majorarea numărului de troleibuze și autobuze, dar și construcția unor străzi și pasaje la
hotarele dintre sectoare. Ion Ceban: „Spre exemplu, str. Aleco Russo, la pădure, are șase benzi –
câte trei în fiecare direcție. Ele nu trebuie să fie fixe. Dacă se instalează semafoare suplimentare
pe această porțiune de drum, dimineața de la Ciocana spre Centru vor duce patru sau cinci benzi,
și în sens invers – una sau două, iar seara deja din Centru spre Ciocana vor fi patru sau cinci
benzi. Astfel de străzi sunt multe în Chișinău și se poate de procedat la fel și în cazul lor. O altă
idee cu care venim ține de un grafic flexibil pentru școli, instituțiile de stat și pentru cele private,
alții vor începe lucrul sau lecțiile la ora 8, alții un pic mai târziu, respectiv seara sau după-masă
se vor schimba orele de finalizare a studiilor sau activităților de muncă. În rezultat nu se vor crea
ambuteiaje, pentru că nu toți vor circula la aceeași oră”. Pentru fluidizarea circulației în orele de
vârf pot fi reglate și semafoarele în funcție de durata culorilor indicate și aglomerație, consideră
Ceban. El susține că și parcarea mașinilor pe carosabil pot reduce din ambuteiaje. Un alt element
propus de Ceban este lansarea unei aplicații speciale care le vor permite șoferilor să afle din timp
despre zonele și străzile aglomerate. Ion Ceban, PSRM: „Avem deja înțelegere cu un grup de
specialiști în domeniul tehnologiilor informaționale care sunt gata să ne asiste pe gratis în acest
proces. Apropo, astfel de aplicații funcționează în multe alte orașe peste hotare. Ca o soluție avem
în vedere și introducerea regulii aplicate în unele țări, ca în anumite zile pe unele străzi și în
anumite zone să circule automobilele care au la final pe numerele de înmatriculare numere pare,
în alte zile cele cu numere impare”. Pentru a scăpa definitiv de ambuteiaje în cele mai aglomerate
zone, Ceban are și câteva proiecte pe termen lung. Ion Ceban: „Un mega proiect pe care îl avem
în plan este scoaterea Gării auto centrale la marginea Chișinăului, astfel eliberând centrul
Chișinăului de un enorm flux de transport. O altă idee ține de construcția unei treceri auto etajate
în zona Combinatului de Tutun, de asemenea, avem în plan optimizarea transportului de
microbuze pentru pasageri în zona orașului. Un proiect ambițios, dar realizabil ține de construcția
unui drum direct între sectoarele Buiucani și Telecentru. Este un proiect cât se poate de real, iar
experții noștri au făcut deja un volum de lucru enorm pentru identificarea oportunităților ce există
în acest sens” (03.05.2018); Profesorii din capitală vor beneficia de un ajutor unic financiar pentru
achiziția rechizitelor și materialelor didactice. Aceste plăți vor fi stabilite în premieră, iar sursa
principală de finanțare va fi din bugetul municipal. Pentru pedagogi va fi restabilit adaosul salarial
de 20 la sută, iar pentru educatori – va fi păstrat suplimentul la salariu de 50 la sută. Aceste măsuri
sunt incluse în programul electoral al candidatului PSRM, Ion Ceban, pentru funcția de primar al
Capitalei. Ajutorul material pentru procurarea materialelor didactice ar putea fi introdus în capitală
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de la 1 septembrie, această măsură fiind inclusă în programul electoral la propunerea pedagogilor.
Ion Ceban: „În premieră anunțăm despre faptul că în urma consultărilor, discuțiilor cu pedagogii
din mai toate instituțiile, sunt foarte, sunt zeci de instituții pe care le-am vizitat pe durata acestei
campanii. Vom va curs invitației și vom precăuta resursele bugetului municipal. Următorul lucru
– ajutorul didactic la început de an în valoare de 1000 de lei pentru fiecare pedagog. Repet, nu
este corect că, începând cu creioane și pixuri și multe alte lucruri, pedagogii să și le procure din
sursele proprii, din salariile și așa mici pe care le primesc. Noi vom insista și sunt sigur că vom
găsi acest suport”. Pentru a opri exodul cadrelor didactice, Ion Ceban intenționează să lanseze,
până la sfârșitul anului, un program de construcție a locuințelor sociale pentru această categorie
de bugetari. Candidatul socialist a amintit că la insistența sa, la 1 septembrie 2017 aproape 3000
de educatori și angajați auxiliari din grădinițe primesc un adaos la salariu de aproximativ 50 la
sută: „Nu este o sumă mică de bani, dar încercăm să vedem dacă putem să asigurăm cu acest
lucru începând cu anul 2019. Deși iarăși vreau să fac un apel către parlamentari, că anume ei
trebuie să modifice legea cu privire la salarizare și să facă așa ca salariile pedagogilor să crească.
Și este regretabil faptul că nu s-au găsit bani în ultimii 10 ani pentru a majora salariile celor care
sunt în instituțiile preșcolare de învățământ”. Sprijin pentru cadrele didactice este stabilirea
compensațiilor pentru călătoria în transportul public. Ion Ceban: „Sunt în mod categoric pentru
depolitizarea Direcției Educație, Tineret și Sport. Ajunge atâta politică în școli, în grădinițe.
Haideți să facem educație în aceste instituții și să nu băgăm pe gât cuiva, ceva, ce nu-i place. Eu
vreau să vă spun că sunt pentru debirocratizarea la tot ce se întâmplă, cu tot felul de rapoarte, tot
felul de dosare care trebuie să îndeplinească pedagogii astăzi. Lăsați pedagogii, în primul rând,
să învețe să educe copiii, dar nu să facă tot felul de birocrații cu hârtiuțe, rapoarte. Voi pleda
pentru anularea unei bune părți a acestor lucruri care se întâmplă la momentul de față și sunt
impuse de autoritatea locală”. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii, Ion Ceban a pregătit un
proiect de scutiri de plățile pentru frecventarea grădinițelor. Programul său electoral mai prevede
reparații capitale sau curente în 80 de grădinițe. Pentru elevi va fi creat un registru online de
înregistrare la secțiile sportive sau de creație, precum și o hartă electronică. Această aplicație va
permite monitorizarea elevilor la intrările și ieșirile din școală și instituirea burselor pentru elevii
talentați (04.05.2018); Medicii din capitală vor beneficia de un adaos financiar care va fi alocat
dintr-un fond municipal special, mai mult toate problemele din sistemul sănătății vor fi supuse
dezbaterilor de un consiliul consultativ al medicilor, care va fi format pe lângă primarul general al
Capitalei. Același consiliu din care vor face parte reprezentanți ai administrației și comunității
medicale va stabili burse de merit pentru cei mai buni studenți de la medicină. Acestea sunt câteva
dintre măsurile incluse în programul electoral al candidatului PSRM, Ion Ceban, destinat
îmbunătățirii medicilor din municipiu. Prima măsură pe care o va întreprinde Ion Ceban în calitate
de primar general pentru îmbunătățirea sistemului medical va fi inventarierea tuturor instituțiilor
de profil: „Având rezultatele acestei inventarieri vom avea o imagine clară ce acțiuni trebuie
întreprinse pentru a îmbunătăți situația în mod imediat. Vom veni în detaliu cu un plan de acțiuni
pe lângă cele planificate, pe care le-am menționat în platforma noastră electorală, cu un grafic
de lucru concret, unde se va vedea ce, unde și când vom face la nivel de intervenție. Noi ne
propunem să asigurăm o transparență maximă a acestui proces, astfel încât fiecare cetățean să
cunoască despre necesitățile reale ale fiecărei instituții medicale și să poată urmări câți bani, ce
utilaj, ce mobilier, când și cui i s-a dat. Vom identifica banii din bugetul capitalei, în primul rând,
ca urmare a luptei reale cu corupția pe care o vom da”. În urma întâlnirii cu reprezentații
sistemului sănătății, Ceban spune că medicii l-au atenționat asupra deficitului acut de cadre. De
aceea, din lipsa unor acțiuni concrete din partea Guvernului și Parlamentului, el își propune să
înființeze un fond municipal special din care medicii să fie plătiți suplimentar: „Voi veni cu
inițiativa creării unui fond special destinat medicilor, care va fi parte a bugetului capitalei. Acest
fond va fi administrat de un consiliu din care vor face parte atât reprezentanți ai municipalității,
cât și ai medicilor. Anume acest consiliu va decide administrarea mijloacelor din fondul respectiv,
astfel încât impactul benefic să fie resimțit de fiecare medic. De asemenea, voi veni cu inițiativa
constituirii unui consiliu consultativ al medicilor pe lângă primarul general al mun. Chișinău.
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Acest consiliu se va întruni periodic și va lua în dezbatere acele probleme cu care se confruntă
sistemul medical”. Pentru tinerii specialiști la medicină, Ceban promite burse municipale, dar și
scutirea de impozite și taxe în primii 3 ani de muncă: „Și așa contractele sunt destul de mari la
instituțiile medicale, eu în general cred că, așa cum am propus în anul 2008 și a fost posibil să
facem ca medicina generală să fie trecută în exclusivitate la buget, și rămânea doar facultatea de
farmacologie și stomatologie la contract, noi trebuie să revenim treptat la acest lucru. În această
perioadă de tranziție trebuie să asigurăm pe cei mai buni studenți cu un suport care să vină din
partea municipalității”. Ceban promite să aducă în proprietatea Primăriei terenurile înstrăinate
fraudulos de către fosta administrație, iar în baza unui parteneriat public-privat transparent să
construiască locuințe sociale pentru medici (07.05.2018); Peste 100 de mii de pensionari și
persoane cu nevoi speciale vor beneficia de ajutor material în ajunul sărbătorilor naționale, mai
mult, în instituțiile publice vor fi instalate ascensoare pentru oamenii cu dizabilități, iar în cele mai
importante intersecții vor apărea semafoare sonore, acestea sunt câteva dintre măsurile pentru
protecția socială a populației incluse în programul electoral al candidatului PSRM, Ion Ceban, la
Primăria Chișinău. El își mai dorește construcția unor centre sociale noi pentru persoanele fără
adăpost, dar și majorarea numărului beneficiarilor de compensații. În cadrul unei conferințe de
presă, Ion Ceban a spus că și-a propus, până în noiembrie 2018, elaborarea unui program municipal
pe termen mediu de susținere a persoanelor cu nevoi speciale, dar și formarea unui consiliu pe
lângă primarul general al Capitalei care se va ocupa cu examinarea și soluționarea problemelor cu
care acestea se confruntă. Ion Ceban: „Instalarea ascensoarelor pentru persoanele cu nevoi
speciale în instituțiile medicale și cele municipale administrative, dar și a rampelor de acces
pentru această categorie de cetățeni în respectivele edificii, inclusiv în Primăria municipiului
Chișinău. În total urmează să instalăm 20 de ascensoare de acest fel. De asemenea, vom amenaja
treceri de pietoni tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere”. Candidatul socialiștilor a
precizat că programul de asigurare a persoanelor cu dizabilități cu aparate auditive, cu ochelari
speciali, bastoane, glucometre și termometre sonore, inițiat în 2016 de fracțiunea PSRM în CMC,
va continua. Pe termen lung, candidatul PSRM își propune, în cadrul unui parteneriat public-privat,
deschiderea Centrului pentru persoanele în etate și construcția a încă unui alt centru pentru
persoanele fără adăpost. Ceban și-a inclus în program deschiderea unui centru pentru persoanele
fără adăpost și în incinta Spitalului nr.4 din strada Columna, dar și redeschiderea a trei cămine de
pe teritoriul Gimnaziului Decebal din sectorul Botanica, pentru asigurarea cu spații locative a
tinerilor orfani. O altă măsură de protecție socială a populației prevede majorarea de trei ori a
numărului beneficiarilor cantinelor sociale, dar și a celor de compensații. Ion Ceban, PSRM: „De
la 700 la 1400 de persoane zilnic, acest lucru este posibil. Am discutat cu mai multe instituții,
agenți, în această privință, și credem că în a doua jumătate a acestui an vom putea implementa
acest lucru. Am majorat substanțial numărul beneficiarilor, până la 41 de mii de familii, care ar
putea în mod normal să li se facă recalcul, adică să fie compensată plata serviciilor comunale”
(08.05.2018); Pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, Ziua Victoriei este una dintre
cele mai importante sărbători, toți așteaptă, se pregătesc și participă masiv la eveniment. În pofida
unor tentative de minimalizare a rolului ostașilor sovietici în distrugerea fascismului, deputații
socialiști rămân fideli faptelor eroice ale buneilor și străbuneilor noștri. La marșul Victoriei au
participat familii întregi, inclusiv cea a președintelui formațiunii PSRM în CMC, Ion Ceban, care
a declarat: „Zeci de milioane de oameni, care, cu regret, și-au pierdut viața în acel război cumplit,
și memoria lor trebuie să fie una veșnică, iar cei care mai sunt în viață să le aducem acest omagiu
și să le spunem mulțumesc” (09.05.2018).
Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PL,
a beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectului despre: Candidatul PL, Valeriu
Munteanu, a susținut o conferință de presă în care le-a promis locuitorilor orașului că dacă va
ajunge primar, va construi încă o centrală termoelectrică. Pentru asta, Munteanu spune că este
nevoie de sute de milioane de euro pe care Primăria îi va împrumuta din exterior (02.05.2018).
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Reghina Apostolova, candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului „ȘOR”, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre: Mai mulți
candidați pentru funcția de primar general au organizat, în zilele de odihnă, întâlniri cu alegătorii,
la care și-au prezentat programele electorale. Unii i-au invitat pe oameni la aer liber, alții au
preferat să meargă la ei acasă. Ulterior, pe rețelele de socializare candidații au anunțat despre
acțiunile pe care le-au întreprins. Candidatul PȘ, Reghina Apostolova, s-a întâlnit cu locuitorii
sectorului Buiucani, unde și-a prezentat programul electoral: „Am discutat despre programul
electoral al PȘ și prioritățile propuse pentru un an de executare a mandatului. Locatarii din strada
Nicolae Costin au salutat ideea de a instala iluminatul stradal pe timp de noapte și au cerut, de
asemenea, instalarea urnelor pentru gunoi în curțile blocurilor” (30.04.2018); Candidatul PȘ,
Reghina Apostolova, a împărțit promisiuni pensionarilor din Capitală. Ea le-a spus că și-ar dori să
le ofere un supliment la pensie, deși recunoaște că acest obiectiv este greu de realizat. Citat
Reghina Apostolova: „Da, ideea noastră este simplă, dar destul de complicată la implementare.
Este realizabilă și există mai multe căi de implementare a acestui proiect. Cel mai important este
însă că avem o mare dorință de a face asta” (03.05.2018).
Într-o manieră negativă, Reghina Apostolova a fost mediatizată în cadrul subiectului despre
acuzațiile aduse de liderul PUN, Anatol Șalaru, precum că campania sa electorală este finanțată
din bani dubioși, care provin din afara țării. În consecință, unioniștii au depus o contestație prin
care cer excluderea Reghinei Apostolova din cursa electorală. Anatol Șalaru: „Solicităm, în regim
de urgență, a prezentei contestații și stabilirea tuturor contestațiilor de fact și de drept. Doi,
adoptarea unei hotărâri prin care să fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind
anularea înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a art.
39 și 41 din Codul electoral” (08.05.2018).
Candidatul Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” la funcția de Primar General al
mun. Chișinău, Constantin Codreanu, a obținut o conotație pozitivă în subiectele despre: Mai mulți
candidați pentru funcția de primar general au organizat, în zilele de odihnă, întâlniri cu alegătorii,
la care și-au prezentat programele electorale. Unii i-au invitat pe oameni la aer liber, alții au
preferat să meargă la ei acasă. Ulterior, pe rețelele de socializare candidații au anunțat despre
acțiunile pe care le-au întreprins. Candidatul PUN, Constantin Codreanu, a împărțit duminică
pliante cu programul său electoral. Prezentatorul îl citează pe Codreanu: „Astăzi am mers în
locurile publice din centrul Chișinăului, pentru a afla direct de la cetățeni care sunt problemele
pe care le semnalează. Le-am strâns mâna chișinăuienilor și le-am spus cu sinceritate că vom
transforma împreună capitala într-un oraș european” (30.04.2018); Candidatul PUN, Constantin
Codreanu, împarte promisiuni tinerilor. El a făcut campanie la Centrul de Excelență în Transportul
din Chișinău. Codreanu a promis să coopereze cu organizațiile de tineret și să implice tinerii în
proiecte de dezvoltare a capitalei (02.05.2018); Constantin Codreanu a plasat pe Facebook
declarația: „În calitate de parlamentar român și președinte al Comisiei pentru comunitățile de
români din afara granițelor țării, am interpelat ministrul Sănătății, Sorina Pântea, cu privire la
condițiile de acces ale medicilor basarabeni în câmpul muncii din România” (04.05.2018).
O mediatizare negativă, candidatul PUN la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Constantin
Codreanu, a obținut-o datorită subiectului despre: Candidatul PUN, Constantin Codreanu, a
anunțat că a avut o întâlnire electorală cu medicii și asistenții de la Centrul Republican
Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare din Chișinău. În loc să-i încurajeze pe medicii
din capitală să rămână în serviciul orășenilor, Codreanu vrea săi determine să părăsească sistemul
medical municipal (04.05.2018).
Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a
obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectului despre: Mai mulți candidați pentru funcția de
primar general au organizat, în zilele de odihnă, întâlniri cu alegătorii, la care și-au prezentat
programele electorale. Unii i-au invitat pe oameni la aer liber, alții au preferat să meargă la ei
acasă. Ulterior, pe rețelele de socializare candidații au anunțat despre acțiunile pe care le-au
întreprins. Și Silvia Radu a făcut campanie electorală, ea a anunțat pe rețelele de socializare că a
mers pe la casele oamenilor, subliniind că nimeni de la Primăria Chișinău nu a trecut vreodată pe
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la acești oameni (imagini cu Silvia Radu zâmbind, îmbrățișând oamenii, jucându-se cu copiii).
Citat Silvia Radu: „Zilele acestea am făcut campanie din ușă în ușă. Am găsit oameni frumoși și
ospitalieri care, deși luptă zi de zi cu neajunsurile vieții, au puterea de a zâmbi. Am vorbit, i-am
ascultat și pot să vă spun cu certitudine că oamenii știu foarte bine ce vor pentru orașul lor”
(30.04.2018).
Apariția negativă a Silviei Radu s-a datorat subiectelor despre: Membrii mai multor
organizații neguvernamentale au lansat două apeluri publice către candidații pentru șefia Primăriei
Chișinău. Ei le-au cerut să renunțe la restricțiile privind accesul liber al cetățenilor în instituțiile
municipale, inclusiv în Primărie, instituite de fostul primar general interimar Silvia Radu
(02.05.2018); Activitatea Silviei Radu la Union Fenosa a ajuns în vizorul deputaților.
Parlamentarul Lilian Carp a făcut un demers în adresa procurorului general, în care solicită
informații privind activitatea acesteia la distribuitorul de electricitate. Demersul a fost făcut după
ce activistul Sergiu Tofilat a învinuit-o pe Radu de evaziune fiscală și conflict de interese. În
replică, aceasta a declarat din nou că este vorba de o tentativă de defăimare. Tofilat a făcut public
un raport al ANRE în urma unui control al activității Red Union Fenosa în 2013, când compania
era gestionată de Silvia Radu. Documentul arată că firma a admis acțiuni ilegale și a fost implicată
în evaziune fiscală de zeci de milioane de lei. Tofilat a mai spus că în baza raportului al ANRE au
fost intentate cel puțin două dosare penale, care adună praf prin sertarele procurorilor. Silvia Radu:
„Persoana care a prezentat această informație, manipulând opinia publică, este o persoană
frustrată, care nu a reușit să colecteze semnăturile necesare pentru a se înregistra în această
campanie electorală”. Și candidatul comunal PAS și PPPDA la Primăria Chișinău, Andrei
Năstase, a acuzat-o pe Silvia Radu că ar veni la Primărie pentru a acapara aceste spații în interes
de business. Acuzații la adresa Silviei Radu au fost și din partea candidatului Vasile Costiuc, că
aceasta ar fi colectat semnăturile încă pe vremea când era primar interimar, utilizând resursele
administrative. Vasile Costiuc: „Noi considerăm un abuz. Această persoană, și aici vorbim exact
și strict de Silvia Radu, în perioada când a colectat semnături, fiind primar interimar, a utilizat
resursele administrative, a impus colectări neoficiale de semnături în instituțiile subordonate. În
mod normal trebuia să fie degrevată din funcție și să fie în rând cu șanse egale cu toată lumea”
(03.05.2018); Silvia Radu este învinuită de fraudarea procesului de colectare a semnăturilor pentru
înregistrarea în calitate de candidat independent la alegerile locale noi din Capitală. Acuzațiile au
fost lansate de candidatul PL la Primăria Chișinău, Valeriu Munteanu, care a cerut în instanța de
judecată excluderea fostului primar interimar. În contestația sa, Munteanu o acuză pe Silvia Radu
că ar fi obținut semnăturile pentru înregistrarea în calitate de candidat la alegeri prin folosirea
resurselor administrative și prin intimidarea funcționarilor. În data de 05 mai, CEC a respins
solicitarea, așa că Munteanu a depus astăzi o cerere de chemare în judecată. El cere excluderea
Silviei Radu din cursa electorală și obligarea CEC de a verifica din nou listele cu semnături ale
candidatei. Valeriu Munteanu, candidat PL, citat: „Unul din membrii CEC a verificat selectiv
listele de subscripție a Silviei Radu și a constatat completarea manuală și în mod evident de către
o singură persoană a listelor în număr de 59 exemplare!”. „În cazul în care erau declarate în
modul stabilit de legislație ca fiind nule și neavenite, listele de subscripție ce nu corespund
prevederilor legale enunțate, dna Silvia Radu nu putea fi înregistrată oficial”, a notat Munteanu
într-o postare pe Facebook (07.05.2018); Candidatul comun al PPPDA și PAS susține că Silvia
Radu încearcă să se victimizeze în fața alegătorilor: „Încercarea de manipulare a opiniei publice
este, de fapt, o încercare de a se arăta ca fiind independentă. În realitate, dacă are vreo
independență această doamnă, o are față de cetățenii țării și față de cetățenii orașului Chișinău.
Fiind total dependentă de dosarele penale pe care nu i le pune în aplicare anume cel care o
controlează. De Silvia Radu trebuie să se ocupe procurorii, dar până atunci oamenii trebuie să o
sancționeze pentru tot ce a făcut rău acestui popor” (08.05.2018).
Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a
manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Candidatul comun PPPDA și PAS pentru funcția
de primar al Capitalei, Andrei Năstase, și-a prezentat programul electoral, el a menționat că va
lansa proiecte de salubritate, va aduce la Primărie o echipă de profesioniști și va dezvolta mediul
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de afaceri. Chișinăul trebuie să devină o capitală confortabilă, a declarat Andrei Năstase: „Astfel
spus, Chișinăul trebuie să devină orașul în care să vrem cu toții să trăim, simțindu-ne acasă”.
După ce Năstase și-a încheiat discursul său electoral, a intervenit șeful staff-ului său electoral
Alexandru Machedon, acesta i-a invitat pe agenții economici să contribuie cu bani la campania
electorală a lui Năstase (30.04.2018); Candidatul comun PPPDA și PAS, Andrei Năstase, s-a
lăudat că a găsit cea mai bună soluție de fluidizare a traficului în capitală. El propune prelungirea
străzii Albișoara, prin conectarea ei la strada Mesager. Despre acest lucru se vorbește de ani buni
la Primărie, iar din cauza costurilor foarte mari proiectul bate pasul pe loc, și Năstase recunoaște
că obiectivul care și-l propune nu este ușor de realizat. Andrei Năstase, PPPDA: „Sigur că unele
soluții sunt destul de complicate, destul de costisitoare. Dar eu zic dacă cu 10 ani în urmă ar fi
demarat acest proces de reorganizare a traficului în orașul Chișinău, altfel ar fi fost situația în
momentul de față” (02.05.2018); Candidatul comun al PAS și PPPDA, Andrei Năstase, s-a lăudat
astăzi că ar fi mai nou singurul candidat de dreapta care luptă cu mafia imobiliară: „La nivelul
administrației municipale nu s-a întreprins absolut nimic pentru eliminarea acestor practici care
prejudiciază în mod nepermis bugetul municipal. Dimpotrivă, administrația municipală sub
conducerea Silviei Radu și a lui Nistor Grozavu, în tăcerea Procuraturii, controlată politic și
mafiotic, continuă devalizarea patrimoniului public. Toate schemele mafiei imobiliare vor fi
stopate, iar tot cei implicați în ele vor fi deferiți justiției, cu transmiterea materialelor la
Procuratură. Cine și-a bătut joc de banul public merge pe mâna legii” (07.05.2018).
O prezentare negativă Andrei Năstase a obținut-o în cadrul subiectului despre: Candidatul
comun PPPDA și PAS pentru funcția de primar al Capitalei, Andrei Năstase, și-a prezentat
programul electoral, el a menționat că va lansa proiecte de salubritate, va aduce la Primărie o
echipă de profesioniști și va dezvolta mediul de afaceri. Între timp, jurnalistul Vadim Ungureanu,
prezent la ceremonia de lansare, l-a invitat pe Năstase să instaleze cât mai multe toalete publice.
Acesta a încercat să-și argumenteze solicitarea cu ajutorul unor fotografii în care Năstase apare cu
pantalonii uzi. Jurnalistul a sugerat că liderul PPPDA a simțit pe propria piele cât de gravă este
lipsa toaletelor publice în oraș (în imagini apare o toaletă unde sunt lipite poze cu Năstase urinat
în pantaloni). Năstase nu a comentat acțiunea lui Ungureanu, însă mai mulți adepți și membri de
partid ai acestuia au încercat să blocheze protestul spontan al jurnalistului (30.04.2018); În cadrul
unei conferințe de presă, candidatul Vasile Costiuc l-a acuzat pe Andrei Năstase de abateri grave
de la Codul electoral. Costiuc a declarat că mai mulți politicieni din străinătate, inclusiv șefi de
partide din România, au făcut campanie electorală în favoarea candidatului PPPDA (03.05.2018).
Candidata PNL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Alexandra Can, a avut o
prezență pozitivă în cadrul subiectului despre prezentarea programului său electoral: „Colegii miau ales și un slogan: „Alexandra Can – un bun profesionist, euro unionist”, pe care l-am acceptat
și din punct de vedere politic. De ce? Pentru că noi, membrii PNL, și eu sunt și vicepreședintă de
11 ani, aflați în opoziție extraparlamentară, suntem unioniști, adică, în mod firesc și implicit, și în
europeniști” (07.05.2018).
Detaliere:
Candidați
electorali
I. Ceban, PSRM
S. Radu, ID
A. Năstase, PPPDA
V. Munteanu, PL
R. Apostolova, PȘ
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
A. Can, PNL
A. Roșco, PCNM
V. Strătilă, PVE

Timp total
22 min. 15 sec.
06 min. 58 sec.
06 min. 01 sec.
03 min. 11 sec.
02 min. 10 sec.
01 min. 48 sec.
01 min. 17 sec.
32 sec.
13 sec.
0 sec.

pozitivă
15 min. 43 sec.
30 sec.
46 sec.
22 sec.
38 sec.
32 sec.
0 sec.
25 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
06 min. 32 sec.
02 min. 56 sec.
04 min. 45 sec.
02 min. 49 sec.
48 sec.
47 sec.
01 min. 17 sec.
07 sec.
13 sec.
0 sec.

negativă
0 sec.
03 min. 32 sec.
30 sec.
0 sec.
44 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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A. Mîțu, PRSM
M. Brăila, PPRM

0 sec.
0 sec.

0 sec.
0 sec.

0 sec.
0 sec.

0 sec.
0 sec.

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

Candidați
electorali
I. Ceban, PSRM
S. Radu, ID
A. Năstase, PPPDA
V. Munteanu, PL
R. Apostolova, PȘ
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
A. Can, PNL
A. Roșco, PCNM
V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM
M. Brăila, PPRM

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

22 min. 15 sec.
06 min. 58 sec.
06 min. 01 sec.
03 min. 11 sec.
02 min. 10 sec.
01 min. 48 sec.
01 min. 17 sec.
32 sec.
13 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

11 min. 08 sec.
01 min. 12 sec.
02 min. 15 sec.
01 min. 00 sec.
38 sec.
35 sec.
30 sec.
25 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

11 min. 07 sec.
05 min. 46 sec.
03 min. 46 sec.
02 min. 11 sec.
01 min. 32 sec.
01 min. 13 sec.
47 sec.
07 sec.
13 sec.
0 sec.
0 sec.
0 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
pondere de reflectare – de 72,2%, urmat de ID – cu 7,6%, PPPDA – cu 7,1%, PL – cu 4,8%,
iar PUN a fost mediatizat cu un volum de 3,2%. PȘ a obținut 3 la sută, PPDA – 1,4 la sută,
PNL – 0,6 la sută, iar PCNM – 0,2 la sută.
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Conotația reflectării:

Conotația pozitivă pentru PSRM s-a datorat subiectelor despre: Mii de oameni au participat
astăzi la marșul dedicat Zilei Internaționale a Muncii organizat de PSRM. Mulțimea a cerut
anularea mai multor legi antisociale, au condamnat retorica agresivă împotriva Federației Ruse și
a cerut demisia Guvernului. Prima coloană condusă de liderul PSRM a pornit din fața Circului.
Fruntașii PSRM au adresat mesaje de felicitare și încurajare întregii societăți, îndemnând populația
să dea dovadă de solidaritate și unitate împotriva forțelor care doresc slăbirea Republicii Moldova.
Candidatul PSRM la Primăria Chișinău, Ion Ceban, a declarat că societatea a ajuns la limita
disperării, iar oamenii trăiesc cu speranța că lucrurile se vor schimba în bine în acest an electoral.
La rândul său, candidatul socialist pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Alexandru Usatîi,
a spus că oamenii își pun speranța că va veni un președinte puternic și va schimba lucrurile spre
bine. Miile de oameni au salutat tradiția instituită de socialiști de a marca în fiecare an Ziua
Internațională a Muncii (01.05.2018); În fața Parlamentului, cei aproape 30 de mii de manifestanți
au scandat lozinci antiguvernamentale și au cerut schimbarea formei de guvernare – din republică
parlamentară în republică prezidențială. Oamenii spun că sunt dezamăgiți de guvernarea zis
proeuropeană, care i-au adus timp de 9 ani la sapă de lemn. Reprezentanții PSRM au spus că
schimbarea va urma după alegerile parlamentare din toamnă. Reprezentanții socialiștilor și-au
exprimat solidaritatea cu oamenii. Ei au declarat că actuala guvernare a adus țara în prag de
faliment. Bogdan Țârdea, deputat PSRM: „E o luptă între milionari și miliardari. Care e diferența,
spuneți-mi, vă rog, între Sandu și Candu, Tănase și Năstase? Vă spun eu, e aceeași bandă care
șapte ani v-au mințit, v-au furat, v-au prădat, doar că unii v-au mințit, fiind în PLDM, iar alții vau mințit fiind în PD. Numai PSRM s-a opus acestui dezmăț, numai noi am luptat pentru salariile
muncitorilor, pentru stipendiile studenților, am fost alături de oameni și oamenii ne-au sprijinit.
Iată de ce în anul 2014 am luat cele mai multe voturi în parlamentare, în 2015 am câștigat
bașcanatul Găgăuziei, în 2016 am câștigat prezidențialele, iar în 2018 nu vom câștiga doar
municipalele, dar și parlamentarele. Împreună vom învinge: Sus Moldova!” (01.05.2018, reluare
06.05.2018); PSRM își propune schimbarea regimului politic și blocarea cursului distructiv al țării
prin obținerea victoriei la alegerile parlamentare din această toamnă. Obiectivul a fost inclus întro rezoluție adoptată astăzi la finalul manifestației dedicate Zilei de 1 mai. Documentul, votat în
unanimitate de cei 30 de mii de oameni prezenți la eveniment, prevede că politicile interne și
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externe ale țării trebuie să fie stabilite de un lider al întregului popor, independent de grupurile
oligarhice (01.05.2018, reluare 06.05.2018); Magazinele vor fi obligate să vândă mai multă
producție autohtonă. Parlamentul a votat în prima lectură o inițiativă propusă de deputații PSRM.
Documentul prevede ca 50 la sută din producția de pe rafturile rețelelor comerciale să fie de
producție autohtonă. Autorii inițiativei spun că astfel vor să sprijine producătorii locali. Oamenii
apreciază inițiativa PSRM și spun că produsele moldovenești sunt mai calitative decât cele de
import (04.05.2018); Candidații PSRM din municipiile Bălți și Chișinău sunt favoriții alegerilor
locale din 20 mai, o confirmă rezultatele unui studiu realizat de Asociația Demografilor și
Sociologilor. Oamenii și-au argumentat opțiunea că aceștia sunt bine instruiți, au idei concrete de
modernizare, nu fac promisiuni deșarte, sunt patrioți, disciplinați și hotărâți (07.05.2018); În ajunul
Zilei Victoriei, Fundația de binefacere „Din suflet” a primei doamne a țării continuă să-i felicite
pe veteranii celui de al Doilea Război Mondial. Aproximativ 1000 dintre ei au primit pachete și
vorbe calde din partea șefului statului. Toți veteranii care au apărat țara de naziști au fost vizitați
de Partidul Socialiștilor, care le-au adus daruri. În viață au rămas aproximativ 1000 de veterani.
De aceea, fiecare dintre ei au nevoie de sprijin și atenție specială din partea tinerei generații, a
declarat deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco (08.05.2018); Deputații socialiști au lansat o
inițiativă privind acordarea unor facilități fiscale pentru agenții economici din unele localități ale
raionului Dubăsari. Proiectul de lege prevede dezvoltarea afacerilor din această regiune și a fost
dezbătută în cadrul Comisiei parlamentare Economie și finanțe. Deputații din majoritatea
parlamentară s-au opus acestei inițiative. Deputatul PSRM, Grigore Novac, a declarat că facilitățile
fiscale vor contribui la deschiderea locurilor de muncă și la creșterea veniturilor locuitorilor din
zona de securitate. Autorul proiectului – Grigore Novac, a declarat că în lipsa unui sprijin din
partea statului, majoritatea antreprenorilor din zona de securitate riscă să falimenteze. Președinta
PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat că vor insista în Parlament pentru adoptarea proiectului
(08.05.2018).
PL a obținut o mediatizare negativă în cadrul subiectului despre: Fostul ministru al
Transportului și Infrastructurii Drumurilor, liberalul Iurie Chirinciuc, va trebui să-și prezinte
scuzele pentru declarațiile discriminatoare la adresa etnicilor ruși. O hotărâre în acest sens a fost
emisă de Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Centru. Fostul demnitar a făcut expresii
ofensatoare la mijlocul lunii octombrie 2016, pe blogul său. Atunci el a scris că majoritatea rușilor
sunt niște bețivi și leneși, care așteaptă să ne înjuge la plug pentru a-i hrăni. De asemenea,
Chirinciuc l-a criticat pe președintele țării pentru promisiunea de a restabili bunele relații cu
Federația Rusă. Ambasada Federației Ruse a condamnat gestul ministrului de atunci, alături de
Consiliul Antidiscriminare, Asociația jurnaliștilor ruși și alte organizații neguvernamentale
(04.05.2018).
PȘ a avut o prezență negativă în cadrul subiectului despre acuzațiile aduse de către liderul
PUN, Anatol Șalaru, care a acuzat echipa condusă de primarul milionar Ilan Șor că finanțează
campania electorală a candidatului său Reghina Apostolova din bani dubioși, care provin din afara
țării. În consecință, unioniștii au depus o contestație prin care cer excluderea Reghinei Apostolova
din cursa electorală. Anatol Șalaru: „Solicităm, în regim de urgență, a prezentei contestații și
stabilirea tuturor contestațiilor de fact și de drept. Doi, adoptarea unei hotărâri prin care să fie
înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării concurentului
electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a art. 39 și 41 din Codul electoral”
(08.05.2018).
PUN a obținut o conotație a reflectări negativă în subiectul despre reacția lui Ilan Șor la
acuzațiile aduse de către Anatol Șalaru, că ar fi finanțat campania electorală a Reghinei Apostolova
din bani dubioși. Citat de pe Facebook, Ilan Șor: „Planul lor este să ne scoată din cursă. Așa arată
alegerile democratice și libere? După ce Năstase nu a reușit să ne scoată din cursă cu sesizarea
lui, acum ne-a făcut sesizare la CEC partidul unui candidat unionist... Noi vom demonstra la CEC
că toate acuzațiile sunt minciuni și vom prezenta dovezi pentru excluderea din cursa electorală a
candidatului PUN, care a încălcat grav legislația electorală” (08.05.2018).
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Detaliere:
Partide
politice
PSRM
ID
PPPDA
PL
PUN
PȘ
PPDA
PNL
PCNM
PVE
PRSM
PPRM

Timp total
1 oră 06 min. 20 sec.
06 min. 58 sec.
06 min. 31 sec.
04 min. 24 sec.
02 min. 54 sec.
02 min. 46 sec.
01 min. 17 sec.
32 sec.
13 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

pozitivă
18 min. 21 sec.
30 sec.
46 sec.
22 sec.
32 sec.
38 sec.
0 sec.
25 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
47 min. 59 sec.
02 min. 56 sec.
05 min. 15 sec.
03 min. 50 sec.
01 min. 53 sec.
01 min. 24 sec.
01 min. 17 sec.
07 sec.
13 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

negativă
0 sec.
03 min. 30 sec.
30 sec.
12 sec.
29 sec.
44 sec.
0 sec.
0 sec.
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 cea dominantă – de 80,3%, iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă, de 19,7%.
Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „NTV
Moldova”, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 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 art. 7 alin.
(2): „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
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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” și alin. (3):
„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au
obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul
audiovizualului.
Totodată au fost atestate:
 Derogări de la prevederile 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 03.05.2018 a fost difuzat un subiect despre
activitatea Silviei Radu la Union Fenosa, care a ajuns în vizorul deputaților. Parlamentarul
Lilian Carp a făcut un demers în adresa procurorului general, în care solicită informații
privind activitatea Silviei Radu la distribuitorul de electricitate. Demersul a fost făcut după
ce activistul Sergiu Tofilat a învinuit-o pe Radu de evaziune fiscală și conflict de interese.
În replică, Radu a declarat din nou că este vorba de o tentativă de defăimare. Tofilat a făcut
public un raport al ANRE, în urma unui control al activității Red Union Fenosa în 2013,
când compania era gestionată de Silvia Radu. Documentul arată că firma a admis acțiuni
ilegale și a fost implicată în evaziune fiscală de zeci de milioane de lei. Tofilat a mai spus
că în baza raportului al ANRE au fost intentate cel puțin două dosare penale, care adună
praf prin sertarele procurorilor. Silvia Radu: „Persoana care a prezentat această
informație, manipulând opinia publică, este o persoană frustrată, care nu a reușit să
colecteze semnăturile necesare pentru a se înregistra în această campanie electorală”. Și
candidatul comunal PAS și PPPDA la Primăria Chișinău, Andrei Năstase, a acuzat-o pe
Silvia Radu că ar veni la Primărie pentru a acapara aceste spații în interes de business.
Acuzații la adresa Silviei Radu au fost și din partea candidatului Vasile Costiuc, că aceasta
ar fi colectat semnăturile încă pe vremea când era primar interimar, utilizând resursele
administrative. Vasile Costiuc: „Noi considerăm un abuz. Această persoană, și aici vorbim
exact și strict de Silvia Radu, în perioada când a colectat semnături, fiind primar interimar,
a utilizat resursele administrative, a impus colectări neoficiale de semnături în instituțiile
subordonate. În mod normal trebuia să fie degrevată din funcție și să fie în rând cu șanse
egale cu toată lumea”. Lipsește poziția candidatului independent Silvia Radu la acuzațiile
aduse de candidatul PPPDA, Andrei Năstase.
 Derogări de la pct. 4 din Decizia CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017, care prevede:
„Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, începând cu 01 septembrie 2017,
vor transmite zilnic câte un buletin de știri, între orele 17.00 şi 23.00, în limbajul mimicogestual sau prin titrare sincron pentru persoanele cu deficienţe de auz şi prin semnal sonor
pentru persoanele cu deficiențe de vedere”. Astfel, în perioada de raport 30 aprilie – 09
mai 2018, postul de televiziune „NTV Moldova” a difuzat, la 06.05.2018, buletinul
informativ „Sinteza săptămânii” (ora de difuzare: 19:00) fără titrare sincron sau
interpretare în limbaj mimico-gestual.
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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”, candidatul PL, Valeriu Munteanu, a
fost reflectat în volum de 28,1%, urmat de Silvia Radu și Ion Ceban, cu 26,1% și, respectiv,
22,4%. Andrei Năstase a obținut o pondere de 15,7%, Reghina Apostolova – de 4,1%, iar
Constantin Codreanu a fost prezentat în volum de 1,2%. Mai puțin de 1% au acumulat:
Vasile Costiuc, Alexandr Roșco, Alexandru Mîțu, Victor Strătilă, Maxim Braila și Alexandra
Can.

67

Conotația reflectării:

Candidatul PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Valeriu Munteanu, a fost
prezentat în context pozitiv în subiectul despre promisiunea făcută de către acesta locuitorilor
orașului Chișinău privind ridicarea unei centrale electrice de cogenerare. Astfel, Valeriu Munteanu
susține că aceasta va contribui la independența energetică a orașului și va scuti locuitorii
Chișinăului de facturile exagerate achitate pentru energie (02.05.2018). În context pozitiv,
candidatul liberal Valeriu Munteanu a fost reflectat în subiectul din 08.05.2018, în cadrul căruia
se menționează că Valeriu Munteanu și Dorin Chirtoacă sunt de părere că, la funcția de Primar
General al mun. Chișinău, candidatul PL este singurul sau unul dintre puținii candidați care știu ce
au de făcut la Primărie. Potrivit lor, pentru a da bine în fața alegătorilor, unii candidați inventează
soluții pentru probleme care sunt rezolvate deja de fosta administrație locală. În acest context, sunt
puse pe post declarațiile lui Valeriu Munteanu: „Marea majoritate a candidaților care aspiră
pentru această funcție au un grad de cunoaștere insuficientă a bucătăriei Primăriei și, mai ales,
cu proiectele care sunt în derulare”.
Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost
mediatizată în context pozitiv în subiectul din 03.05.2018, despre prezentarea programului său
electoral. Astfel, Silvia Radu promite că dacă va câștiga alegerile va continua proiectele lansate în
calitate de primar interimar. De asemenea, va continua curățarea administrației orașului de
persoane incompetente, de monopolizarea și eficientizarea instituției publice. Cât ține de aspectul
capitalei, Silvia Radu promite un oraș verde și curat, parcuri iluminate și amenajate, și mai puține
construcții ilegale. În acest context, au fost puse pe post declarațiile Silviei Radu: „Este necesar
crearea în cadrul Primăriei a unui sistem și, în mod special, a unui Departament de Control, ce
ține de construcții, care trebuie să verifice nu doar eliberarea noilor avize de construcție și
arhitectură, dar și ce există la momentul actual, legalitatea acestora și impactul construcțiilor
asupra infrastructurii Chișinăului”. În cadrul subiectului se mai menționează că Silvia Radu,
candidatul independent, va opta pentru repararea drumurilor și a trotuarelor, dar și pentru
schimbarea lifturilor. Radu mai promite unități noi de transport în comun, cu lansarea sistemului
de tichete electronice.
Candidatul independent la Primăria Chișinău, Silvia Radu, a fost prezentată în context
negativ în subiectele despre: Valeriu Munteanu, candidat din partea PL, a solicitat instanței de
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judecată anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea candidatului la
funcția de primar Silvia Radu. Munteanu a mai cerut obligarea CEC-ului să reverifice listele de
subscripție prezentate de candidatul Silvia Radu. Potrivit lui Valeriu Munteanu, unul dintre
membrii Comisiei Electorale Centrale a verificat selectiv listele de subscripție ale S. Radu și a
constatat completarea manuală și în mod evident de către o singură persoană a listelor în număr de
59 de exemplare. În cazul în care erau declarate, în modul stabilite de legislație, ca fiind nule în
listele de subscripție ce nu corespund prevederilor legale, Silvia Radu nu putea fi înregistrată
oficial, a explicat candidatul PL, Valeriu Munteanu (07.05.2018); Silvia Radu este indignată că în
mediul online, imaginea sa este foarte denigrată, în special pe rețelele de socializare: „Au apărut
troli ai partidelor care sunt plătiți de partide pentru a mă denigra, aruncă informații mincinoase
în spațiul public despre mine și familia mea, și persoanele, trolii acestor partide, mă atacă în
fiecare zi de zeci, sute, mii de ori, și voi puteți vedea aceleași nume ale trolilor și bloggerilor care
laudă alți candidați și este foarte clar cine stă în spatele lor. Toți candidații au o singură țintă, și
această țintă se numește Silvia Radu” (08.05.2018); Valeriu Munteanu și Dorin Chirtoacă sunt de
părere că, la funcția de Primar General al mun. Chișinău, candidatul PL este singurul sau unul
dintre puținii candidați care știu ce au de făcut la Primărie. Potrivit lor, pentru a da bine în fața
alegătorilor, unii candidați inventează soluții pentru probleme care sunt rezolvate deja de fosta
administrație locală. În acest context, sunt puse pe post declarațiile lui Valeriu Munteanu: „Marea
majoritate a candidaților care aspiră pentru această funcție au un grad de cunoaștere insuficientă
a bucătăriei Primăriei și, mai ales, cu proiectele care sunt în derulare”. Fostul primar și colegul
de partid al lui Munteanu, D. Chirtoacă susține că în toți acei 10 ani în care a fost șef la Primărie,
bugetul local a fost doar unul de supraviețuire, iar asta nu i-a permis primarului să construiască
orașul din talpă. Chiar și așa fostul edil se laudă că a schimbat multe în oraș cu susținerea financiară
a partenerilor europeni. Chirtoacă se arată îngrijorat că proiectele de suflet pentru el ar putea să fie
stopate dacă Primăria nu va aparține și mai departe liberalilor. În acest context, sunt puse pe post
declarațiile lui Dorin Chirtoacă: „Faptul că ceilalți candidați, nici măcar nu pomenesc, nu să-și
asume să continuă proiectele, înseamnă că nu au interes de a dezvolta Chișinăul” (08.05.2018).
Ion Ceban, candidat din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova” la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a obținut o prestație pozitivă în subiectul
despre soluțiile propuse de către acesta chișinăuienilor privind lupta cu ambuteiajele din Chișinău.
Candidatul socialiștilor propune renunțarea la benzile fixe, în favoarea celor mobile, iar școlile să
înceapă cursurile la ore diferite: „Strada Alecu Russo, la pădure, are 6 benzi, câte 3 în fiecare
direcție. Ele nu trebuie să fie fixe, dacă se instalează semafoare suplimentare pe această porțiune
de drum. Dimineața de la Ciocana spre Centru vor duce 4 sau 5 benzi și, în sens invers, una sau
două, iar seara deja din Centru spre Ciocana vor fi 4 sau 5 benzi”. Referindu-se la experiența
altor țări, Ceban spune că am putea introduce și în Chișinău regula numerelor pare și impare: „În
anumite zile, pe anumite străzi și în anumite zone, să circule automobile care au la final pe
numărul de înmatriculare numerele pare, în alte zile – cele cu numerele impare. E o măsură
eficientă de luptă cu ambuteiajele existente și această concluzie o putem face în baza exemplului
altor orașe și țări. O soluție ce poate fi implementată rapid este și eliminarea parcărilor de pe
partea carosabilă a principalelor artere rutiere din oraș începând chiar cu Bulevardul Ștefan cel
Mare. Repetate rânduri am zis că această inițiativă, care a venit din partea lui Dorin Chirtoacă,
a fost una greșită din start”. În același timp, Ion Ceban vrea să majoreze numărul unităților de
transport public, astfel ca funcționarii să nu mai meargă la serviciu cu mașinile personale.
Candidatul socialiștilor la șefia Primăriei spune că vrea să scoată Gara Auto Centrală la marginea
Chișinăului, iar în zona Gării de Nord, Ceban propune să fie construit un pasaj suspendat
(03.05.2018).
În context negativ, candidatul socialiștilor la Primăria Chișinău, Ion Ceban, a fost reflectat
în subiectul din 04.05.2018, în cadrul căruia se menționează că Valeriu Munteanu, candidatul PL
la funcția de primar de Chișinău, a depus o contestație la Judecătoria Chișinău contra acțiunilor
candidatului PSRM la șefia Capitalei, Ion Ceban, pe motiv că acesta ar fi promovat de către
președintele țării Igor Dodon și pentru că „încalcă legislația electorală, difuzând ziarul
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„Socialiștii”, tipărit într-un tiraj de 150.000 de exemplare și achitat din fondul electoral al PSRM
pentru alegerile din 20 mai”. Liberalul afirmă că, începând cu prima pagină și pe tot parcursul
ziarului, utilizat în calitate de material electoral, este expusă imaginea președintelui Igor Dodon și
a unor persoane oficiale străine, precum Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko. La 08.045.2018,
candidatul PSRM a fost prezentat în context negativ în subiectul despre Valeriu Munteanu și Dorin
Chirtoacă, care sunt de părere că la funcția de Primar General al mun. Chișinău, candidatul PL este
singurul sau unul dintre puținii candidați care știu ce au de făcut la Primărie. Potrivit lor, pentru a
da bine în fața alegătorilor, unii candidați inventează soluții pentru probleme care sunt rezolvate
deja de fosta administrație locală. În acest context, sunt puse pe post declarațiile lui Valeriu
Munteanu: „Marea majoritate a candidaților care aspiră pentru această funcție au un grad de
cunoaștere insuficientă a bucătăriei Primăriei și, mai ales, cu proiectele care sunt în derulare”.
Fostul primar și colegul de partid al lui V. Munteanu, D. Chirtoacă susține că în toți acei 10 ani în
care a fost șef la Primărie, bugetul local a fost doar unul de supraviețuire, iar asta nu i-a permis
primarului să construiască orașul din talpă. Chiar și așa fostul edil se laudă că a schimbat multe în
oraș cu susținerea financiară a partenerilor europeni. Chirtoacă se arată îngrijorat că proiectele de
suflet pentru el ar putea să fie stopate dacă Primăria nu va aparține și mai departe liberalilor. În
acest context, sunt puse pe post declarațiile lui Dorin Chirtoacă: „Faptul că ceilalți candidați nici
măcar nu pomenesc, nu să-și asume să le continuă proiectele, înseamnă că nu au interes de a
dezvolta Chișinăul”.
Reghina Apostolova, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Politic „ȘOR”, a fost mediatizată în context negativ în subiectul despre: A. Șalaru cere
ca Reghina Apostolova să fie exclusă din cursa electorală. Președintele executiv al PUN susține
că deține probe care confirmă că PȘ ar fi finanțat din Rusia în această campanie electorală: „La 4
mai 2018, suma de 200 de mii de lei este transferată, în calitate de donație bănească, pe contul
electoral al PȘ, destinația plății pentru concurentul electoral din municipiul Chișinău Reghina
Apostolova, conform contractului de donație din 4 mai 2018. Solicităm adoptarea unei hotărâri
prin care să fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării
concurentului electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a art. 39 și 41 din Codul
electoral” (08.05.2018); Valeriu Munteanu și Dorin Chirtoacă sunt de părere că la funcția de
Primar General al mun. Chișinău, candidatul PL este singurul sau unul dintre puținii candidați care
știu ce au de făcut la Primărie. Potrivit lor, pentru a da bine în fața alegătorilor, unii candidați
inventează soluții pentru probleme care sunt rezolvate deja de fosta administrație locală. În acest
context, sunt puse pe post declarațiile lui Valeriu Munteanu: „Marea majoritate a candidaților
care aspiră pentru această funcție au un grad de cunoaștere insuficientă a bucătăriei Primăriei
și, mai ales, cu proiectele care sunt în derulare”. Fostul primar și colegul de partid al lui V.
Munteanu, D. Chirtoacă susține că în toți acei 10 ani în care a fost șef la Primărie, bugetul local a
fost doar unul de supraviețuire, iar asta nu i-a permis primarului să construiască orașul din talpă.
Chiar și așa fostul edil se laudă că a schimbat multe în oraș cu susținerea financiară a partenerilor
europeni. Chirtoacă se arată îngrijorat că proiectele de suflet pentru el ar putea să fie stopate dacă
Primăria nu va aparține și mai departe liberalilor. În acest context, sunt puse pe post declarațiile
lui Dorin Chirtoacă: „Faptul că ceilalți candidați nici măcar nu pomenesc, nu să-și asume să le
continuă proiectele, înseamnă că nu au interes de a dezvolta Chișinăul” (08.05.2018).
Candidații electorali la funcția de Primar General al mun. Chișinău: Vasile Costiuc, Andrei
Năstase, Alexandr Roșco, Victor Strătilă, Constantin Codreanu, Alexandru Mîțu, Maxim Braila și
Alexandra Can au fost prezentați în context negativ în subiectul din 08.05.2018, în cadrul căruia
se menționează că Valeriu Munteanu și Dorin Chirtoacă sunt de părere că la funcția de Primar
General al mun. Chișinău, candidatul PL este singurul sau unul dintre puținii candidați care știu ce
au de făcut la Primărie. Potrivit lor, pentru a da bine în fața alegătorilor, unii candidați inventează
soluții pentru probleme care sunt rezolvate deja de fosta administrație locală. În acest context, sunt
puse pe post declarațiile lui Valeriu Munteanu: „Marea majoritate a candidaților care aspiră
pentru această funcție au un grad de cunoaștere insuficientă a bucătăriei Primăriei și, mai ales,
cu proiectele care sunt în derulare”. Fostul primar și colegul de partid al lui V. Munteanu, D.
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Chirtoacă susține că în toți acei 10 ani în care a fost șef la Primărie, bugetul local a fost doar unul
de supraviețuire, iar asta nu i-a permis primarului să construiască orașul din talpă. Chiar și așa
fostul edil se laudă că a schimbat multe în oraș cu susținerea financiară a partenerilor europeni.
Chirtoacă se arată îngrijorat că proiectele de suflet pentru el ar putea să fie stopate dacă Primăria
nu va aparține și mai departe liberalilor. În acest context, sunt puse pe post declarațiile lui Dorin
Chirtoacă: „Faptul că ceilalți candidați nici măcar nu pomenesc, nu să-și asume să le continuă
proiectele, înseamnă că nu au interes de a dezvolta Chișinăul”.
Detaliere:
Candidați
electorali
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
I. Ceban, PSRM
A. Năstase,
PPPDA
R. Apostolova, PȘ
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
A. Roșco, PCNM
V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM
A. Can, PNL

03 min. 34 sec.
03 min. 19 sec.
02 min. 51 sec.

pozitivă
32 sec.
01 min. 16 sec.
01 min. 23 sec.

Conotație
neutră
03 min. 02 sec.
58 sec.
53 sec.

negativă
0 sec.
01 min. 05 sec.
35 sec.

02 min. 00 sec.
31 sec.
09 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

01 min. 48 sec.
20 sec.
06 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

12 sec.
11 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

Timp total

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

Candidați
electorali
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
I. Ceban, PSRM
A. Năstase, PPPDA
R. Apostolova, PȘ
C. Codreanu, PUN

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

03 min. 34 sec.
03 min. 19 sec.
02 min. 51 sec.
02 min. 00 sec.
31 sec.
09 sec.

01 min. 07 sec.
01 min. 03 sec.
53 sec.
50 sec.
0 sec.
0 sec.

02 min. 27 sec.
02 min. 16 sec.
01 min. 58 sec.
01 min.10 sec.
31 sec.
09 sec.
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V. Costiuc, PPDA
A. Roșco, PCNM
V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM
A. Can, PNL

03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul de timp acordat partidelor politice, PL a beneficiat de cea mai mare
pondere de reflectare, de 33%, urmat de PSRM și ID, cu 19,3% și, respectiv, 19,1%. PPPDA
a obținut o prezență de 11,5 la sută, PUN – de 9,2 la sută, iar PȘ – de 6,1 la sută. PCNM,
PPDA, PVE, PSRM, PPRM și PNL au acumulat mai puțin de 1%.
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Conotația reflectării:

Conotația pozitivă și negativă 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
PL
PSRM
ID
PPPDA
PUN
PȘ
PPDA
PCNM
PVE
PRSM
PPRM
PNL

Timp total
05 min. 43 sec.
03 min. 21 sec.
03 min. 19 sec.
02 min. 00 sec.
01 min. 36 sec.
01 min. 03 sec.
03 sec
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

pozitivă
40 sec.
01 min 23 sec.
01 min.16 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
04 min 52 sec.
01 min. 21 sec.
58 sec.
01 min. 48 sec.
01 min. 32 sec.
49 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

negativă
11 sec.
37 sec.
01 min. 05 sec.
12 sec.
04 sec.
14 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 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 69,5%, iar cota femeilor – de 30,5%.
Urmare a analizei cantitative și calitative, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 2018,
s-a atestat:


Derogări de la punctul 37 din 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, aprobată prin decizia CCA nr. 8/47 din
26 martie 2018. Astfel, la data de 07.05.2018 postul de televiziune „TVC 21” a difuzat un
subiect despre sondajul de opinie realizat de către Asociația Sociologilor și Demografilor.
La prezentarea acestuia a fost omis: data și intervalul de timp în care s-a desfășurat
sondajul, metoda utilizată, comanditarul sondajului și sursa de finanțare.

Este de specificat că postul de televiziune „TVC 21”, în perioada de raport 30 aprilie – 09
mai 2018, nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.
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Exclusiv 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 „Exclusiv TV”, Ion Ceban a obținut cea mai
mare pondere a reflectării, de 69,6%, urmat de Andrei Năstase – cu 12,1%, Constantin
Codreanu – cu 6,3%,Valeriu Munteanu – cu 5,2% și Silvia Radu – cu 4,9%. Vasile Costiuc
a avut o pondere de 1,1%, iar Reghina Apostolova – de 0,8%.
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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: La Chișinău s-a desfășurat campionatul
eurasiatic „Voievod”. Punctul culminant al ceremoniei de deschidere a campionatului a fost
înmânarea copiei sabiei lui Ștefan cel Mare. În acest an, replica paloșului marelui domnitor i-a
revenit președintelui fracțiunii PSRM în CMC, Ion Ceban. Pentru merite deosebite în dezvoltarea
proiectelor pentru tineri, pentru spiritul său patriotic, devotamentul față de țară, Ion Ceban a fost
desemnat voievodul anului 2018. Candidatul socialiștilor: „Vă mulțumesc mult pentru această
onoare și vreau să spun că o să o pun într-un loc foarte important din casa mea sau din oficiu,
unde stau, ca să nu uităm niciodată că suntem urmașii lui Ștefan toți”. Ion Ceban a practicat artele
marțiale timp de 14 ani, el i-a încurajat pe sportivi să persevereze în păstrarea tradițiilor sportului
moldovenesc: „Toți băieții ăștia, în mare măsură, au o atitudine contra viciilor. Plus că, în marea
lor majoritate, dacă vorbim de băieți, cresc în spirit bărbătesc, așa cum trebuie, în respect pentru
semenii lor. Eu le-am urat succes tuturor care participă la aceste competiții. Este foarte important
să fie organizate cât mai des, este foarte important cât mai multă lume să fie implicată în sportul
de masă” (30.04.2018); Mii de oameni au participat la marșul dedicat Zilei Internaționale a Muncii
organizat de Partidul Socialiștilor. Candidatul PSRM, Ion Ceban, a declarat că societatea a ajuns
la limita disperării, iar oamenii trăiesc cu speranța că lucrurile se vor schimba în bine în acest an
electoral: „Noi avem foarte mulți oameni plecați peste hotare, cei mai activi, care pleacă, cu
regret, deoarece statul astăzi nu poate să asigure sau nu vrea să asigure acele garanții, începând
cu salarizarea și terminând cu alte garanții sociale. Sindicatele, din păcate, nu sunt atât de
puternice ca să apere drepturile fiecărui angajat. Noi trebuie să apărăm drepturile tuturor celor
care sunt încadrați în câmpul muncii” (01.05.2018); Ion Ceban este primul candidat pentru postul
de primar al Capitalei care a manifestat deschidere deplină față de societatea civilă. Reprezentantul
PSRM a semnat public Acordul-Memorandum privind angajamentele viitorului primar în fața
organizațiilor neguvernamentale și Codul de comportament corect al candidaților în timpul
alegerilor, așa cum au cerut acum 5 zile membrii societății civile. Ion Ceban i-a îndemnat și pe
contracandidații săi să dea curs acestui demers. Ion Ceban a semnat memorandumul și a anunțat
că va avea o interacțiune strânsă cu societatea civilă și cu cetățenii: „ Memorandumul privind
angajamentele viitorului primar eu îl semnez în fața societății civile”. Ion Ceban a precizat că
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multe dintre cerințele activiștilor deja au fost realizate de către fracțiunea PSRM în CMC, iar altele
se regăsesc în programul său electoral: „În ultimii trei ani de zile am ajutat pe oricine vrea să intre
în clădirea Primăriei, să se adreseze unui sau altui funcționar... O vom face și în continuare. Eu
personal pledez pentru înlăturarea oricărei bariere de intrare în instituția Primăriei, a
subdiviziunilor Primăriei, instituția este publică și trebuie să lucreze pentru cetățeni. Noi suntem
inițiatorii procesului de creare a Consiliului municipal de participare în acest sens și ne-am dori
ca acest lucru să fie definitivat cât mai curând posibil. Este și în platforma noastră electorală că,
până în toamnă, vom crea comisii și consilii de experți pe fiecare domeniu”. Activiștii au mai cerut
angajarea funcționarilor doar în bază de concurs, efectuarea unui audit la întreprinderile
municipale, dar și elaborarea planului urbanistic general. Ion Ceban a amintit că aceste cerințe deja
au fost incluse în programul său electoral: „Corespunderea trebuie să fie cu criteriile personale și
am pledat pentru concursuri publice întotdeauna în acest sens. Este o prioritate pentru noi ca
anume concursurilor publice și nu băieți buni din orice partid să ocupe aceste funcții. În top zece
priorități este planul general urbanistic, care urmează să fie actualizat, elaborat unul nou, inclusiv
harta investițională a Primăriei municipiului Chișinău. Acest scop ni l-am propus până în aprilie
2019 , să fie realizat. Avem înțelegeri cu mai multe capitale, care sunt gata să ne ajute”
(02.05.2018); Profesorii din capitală vor beneficia de un ajutor material unic pentru achiziția
rechizitelor și materialelor didactice. Aceste plăți vor fi stabilite în premieră, iar sursa de finanțare
va fi bugetul municipal. De asemenea, pentru pedagogi va fi restabilit adaosul salarial în mărime
de douăzeci la sută, iar pentru educatori va fi păstrat suplimentul salarial de cel puțin cincizeci la
sută. Aceste măsuri sunt incluse în programul candidatului PSRM la funcția de primar al Capitalei,
Ion Ceban. Ajutorul material pentru procurarea materialelor didactice și rechizite ar putea fi
introdus în Capitală din 1 septembrie, a anunțat Ion Ceban: „În premieră anunțăm despre faptul
că, în urma consultărilor, discuțiilor cu pedagogii din mai toate instituțiile la care am fost și sunt
foarte multe pe care le-am vizitat pe durata acestei campanii, vom da curs invitației și vom
precăuta în bugetul municipal următorul lucru: ajutorul didactic la început de an, în valoare de o
mie de lei, pentru fiecare pedagog. Repet, nu este normal ca începând cu creioane, stilouri și alte
rechizite, pedagogii să le procure din surse proprii, din salariile și așa mici pe care le primesc.
Noi vom insista, și eu sunt sigur că vom găsi acest suport”. Pentru a opri exodul cadrelor didactice,
Ion Ceban intenționează să lanseze, până la sfârșitul anului, un program de construcție a locuințelor
sociale pentru această categorie de bugetari. El a amintit că la insistența sa, de la 1 septembrie
2017, aproape trei mii de lucrători și angajați auxiliari din grădinițe primesc un adaos la salarii în
mărime de cincizeci la sută. Ion Ceban: „Nu este o sumă mică de bani, dar încercăm și verificăm
dacă putem să asigurăm acest lucru începând cu anul 2019. Deși, iarăși, vreau să fac un apel
către parlamentari, în primul rând, pentru că ei trebuie să modifice legea cu privire la salarizare.
Sunt în mod categoric pentru depolitizarea Direcției Generale, Educație, Tineret și Sport. Ajunge
atâta politică în școli, în grădinițe, haideți să facem educație în aceste instituții și să nu băgăm pe
gât cuiva, ceva, ce nu-i place. Eu vreau să vă spun că sunt pentru debirocratizarea în școli. Voi
pleda pentru anularea unei bunei părți a acestor lucruri care se întâmplă acum și care sunt impuse
de administrația locală”. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii, Ion Ceban a pregătit un
proiect de scutire de plăți pentru frecventarea grădiniței. Programul său mai include reparații
capitale sau curente în optzeci de grădinițe. Pentru elevi va fi creat un registru on-line de
înregistrare la secții sportive și de creație, precum și o hartă electronică. Această aplicație va
permite monitorizarea intrării și ieșirii copiilor din școală și instituirea burselor pentru elevii
talentați (04.05.2018); Președintele PSRM în CMC, Ion Ceban, a declarat, cu ocazia zilei de 9 mai,
că: „ Zeci de milioane de oameni care, cu regret, și-au pierdut viața în acel război cumplit,
memoria lor trebuie să fie una veșnică, iar celor care mai sunt în viață să le aducem acest omagiu,
să le spunem un mare mulțumesc” (09.05.2018).
Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a
manifestat pozitiv în cadrul subiectului în care a declarat că a găsit cea mai bună soluție pentru
fluidizarea traficului din capitală. El propune prelungirea străzii Albișoara, prin conectarea ei la
strada Mesager. Despre acest lucru se vorbește de ani de zile la Primărie, însă, din cauza costurilor
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foarte mari, proiectul bate pasul pe loc. Andrei Năstase, de asemenea, recunoaște că obiectivul pe
care și-l propune nu este ușor de realizat: „Sigur că unele soluții sunt destul de complicate, sunt
destul de costisitoare, dar eu zic că dacă cu zece ani în urmă ar fi demarat acest proces de
reorganizare a traficului rutier în orașul Chișinău, altfel ar fi fost procesul la momentul de față”
(02.05.2018).
Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PL,
a beneficiat de o mediatizare pozitivă în cadrul subiectului despre promisiunea că: „O sută
cincizeci de megawați ar costa 150 de milioane de euro. Sunt bani puțini, în comparație cu
proprietatea pe care o vom obține, vom putea să punem Chișinăul pe calea contractării unor
împrumuturi fezabile și temeinice” (02.05.2018).
Conotația negativă pentru Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General
al mun. Chișinău, s-a datorat subiectului despre membrii mai multor organizații neguvernamentale
care au lansat săptămâna trecută două apeluri publice către candidații pentru șefia Chișinăului. Ei
le-au cerut să renunțe la restricțiile privind accesul liber al cetățenilor în instituțiile municipale,
inclusiv în Primărie, instituite de fostul primar municipal Silvia Radu (02.05.2018).
Candidatul Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” la funcția de Primar General al
mun. Chișinău, Constantin Codreanu, a obținut o conotație pozitivă în subiectul despre
promisiunile electorale făcute tinerilor. Constantin Codreanu a făcut campanie electorală la
Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău. Codreanu a promis să colaboreze cu
organizațiile de tineret și să implice tinerii în proiectele de dezvoltare a Capitalei (02.05.2018).
Detaliere:
Candidați electorali
I. Ceban, PSRM
A. Năstase, PPPDA
C. Codreanu, PUN
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
V. Costiuc, PPDA
R. Apostolova, PȘ

Timp total
10 min. 12 sec.
01 min. 46 sec.
55 sec.
46 sec.
43 sec.
10 sec.
07 sec.

pozitivă
08 min. 39 sec.
27 sec.
16 sec.
16 sec.
0
0
0

Conotație
neutră
01 min. 33 sec.
01 min. 19 sec.
31 sec.
30 sec.
33 sec.
10 sec.
07 sec.

negativă
0
0
08 sec.
0
10 sec.
0
0

Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la):
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Candidați
electorali
I. Ceban, PSRM
A. Năstase, PPPDA
C. Codreanu, PUN
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
V. Costiuc, PPDA
R. Apostolova, PȘ

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

10 min. 12 sec.
01 min. 46 sec.
55 sec.
46 sec.
43 sec.
10 sec.
07 sec.

06 min. 36 sec.
44 sec.
12 sec.
25 sec.
0
0
0

03 min. 36 sec.
01 min. 02 sec.
43 sec.
21 sec.
43 sec.
10 sec.
07 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 87,1%, urmat de PPPDA – cu 5,1%, PUN – cu 2,7%, PL – cu 2,2%.
ID a fost mediatizat în volum de 2,1 la sută, PPDA – de 0,5 la sută, iar PȘ – de 0,3 la sută.
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Conotația reflectării:

PSRM a obținut o reflectare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Mii de oameni au
participat astăzi la marșul dedicat Zilei Internaționale a Muncii organizat de Partidul Socialiștilor.
Fruntașii PSRM au adresat mesaje de felicitare și de încurajare întregii societăți, îndemnând
populația să dea dovadă de solidaritate și unitate împotriva forțelor care doresc slăbirea Republicii
Moldova. Ziua de 1 mai este un bun prilej de a face bilanțuri și de a stabili noi obiective, a remarcat
liderul fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi: „Deja de-a lungul anilor vin să sărbătorim împreună
cu toți această sărbătoare de 1 mai, fiindcă cred că este de-ajuns ce s-a întâmplat până acum cu
țara noastră și dacă sărbătoarea aceasta de 1 mai a fost o sărbătoare a luptei pentru dreptatea
socială, pentru dreptul la muncă a cetățenilor, cred că acum este actual anume acest lucru, anume
în Republica Moldova. De aceea, felicitări pentru toată lumea care a ieșit la această sărbătoare
frumoasă și auziți ce scandează: Pace, muncă, mai! Noi vrem ca țara noastră Moldova să fie un
colțișor de rai, ea, de fapt, așa și este. Politicieni nu prea acatărea avem, dar o să-i avem”
(01.05.2018); În fața Parlamentului cei aproape 30.000 de manifestanți au scandat lozinci
antiguvernamentale și au cerut schimbarea formei de guvernare din republică parlamentară în
prezidențială. Oamenii spun că sunt dezamăgiți de guvernarea așa-zisă proeuropeană, care i-au
adus timp de nouă ani la sapă de lemn. Reprezentanții PSRM și-au exprimat solidaritatea cu
oamenii și au declarat că schimbarea va urma după alegerile parlamentare din toamnă.
Reprezentanții PSRM au menționat că actuala guvernare a adus țara în prag de faliment. Bogdan
Țârdea, deputat PSRM: „Numai PSRM s-a opus acestui dezmăț. Numai noi am luptat pentru
salariile muncitorilor, pentru pensiile bătrânilor, pentru stipendiile studenților. Am fost alături de
oameni și oamenii ne-au sprijinit, iată de ce în 2014 am luat cele mai multe voturi în parlamentare,
în 2015 am câștigat bașcanatul Găgăuziei, în 2016 am câștigat prezidențialele, iar în 2018 vom
câștiga nu doar municipalele, dar și parlamentarele. Împreună vom învinge. Sus Moldova!”.
Liderul PSRM, Zinaida Greceanîi: „Noi trebuie, moldovenii, să ne facem ordine la noi acasă.
Indiferent de naționalitatea care suntem, cu toții suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Noi vrem
schimbare (mulțimea strigă Da!). Înseamnă că această schimbare se va produce. Noi cu
dumneavoastră am mers din casă în casă, stimați colegi, stimați susținători ai Republicii Moldova,
și am spus – primul pas pentru această schimbare este republica prezidențială” (01.05.2018);
PSRM își propune schimbarea cursului politic și blocarea cursului distructiv al țării prin obținerea
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victoriei la alegerile parlamentare din această toamnă. Obiectivul a fost inclus într-o rezoluție
aprobată la finalul manifestației dedicate zilei de 1 mai. Mulțimea adunată din toate colțurile țării
a sprijinit prevederea din rezoluție, potrivit căreia a venit timpul de a instaura un regim
prezidențial. Rezoluția a fost aprobată în unanimitate de către cei 30.000 de participanți la miting.
Totodată, pentru schimbarea formei de guvernare, PSRM a colectat 1,5 milioane de semnături în
toată țara (01.05.2018); Magazinele vor fi obligate să vândă mai multă producție autohtonă.
Parlamentul a aprobat în primă lectură o inițiativă legislativă elaborată de deputații PSRM, ca 50
la sută din mărfurile vândute să fie de origine moldovenească. Autorii documentului menționează
că, astfel, vor să sprijine producătorii locali. Oamenii apreciază inițiativa și spun că produsele
moldovenești sunt mai calitative decât cele de import. Deputatul PSRM, Radu Mudreac: „Se
propune ca nu mai puțin de cincizeci de procente din produsele autohtone pe lanț scurt să fie de
origine moldovenească. Anume produsele alimentare și cele în stare de procesare” (04.05.2018);
Președintele fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi, a participat la evenimentul dedicat sărbătoririi
hramului orașului Ocnița. Zinaida Greceanîi a venit cu un mesaj de felicitare pentru localnici:
„Stimați prieteni, vreau să vă urez ce e mai bun: pace și îndestulare familiilor voastre. Copiii
voștri, pentru care trăim, să vă fie sănătoși, să vă bucure prin fericirea lor și prin faptul că vă sunt
alături. De asemenea, vreau să vă transmit felicitări din partea Președintelui Republicii Moldova,
Igor Dodon. Noi cu voi îl vom susține pe președinte? (mulțimea strigă Da!). Acum văd că Ocnița
este o mare familie”. De asemenea, Zinaida Greceanîi a fost prezentă și la spectacolul focurilor de
artificii, bucurându-se împreună cu participanții la eveniment (07.05.2018); În ajunul Zilei
Victoriei, Fundația de binefacere „Din suflet” a primei doamne a țării continuă să-i felicite pe
veteranii celui de-al Doilea Război Mondial. Aproximativ o mie dintre ei au primit pachete
alimentare și vorbe calde din partea șefului statului. Toți veteranii care au apărat țara de naziști au
fost vizitați de deputații PSRM, care le-au adus daruri. Deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco:
„Atenția din partea Fundației „Din suflet” a primei doamne a țării este nu doar de 9 mai. Este
vorba despre sprijin medical, când veteranii au nevoie. Cunoașteți că polița medicală este acum
mai mult o hârtie decât acel serviciu care poate să ajute cu adevărat veteranii de război. O atenție
deosebită se acordă protecției sociale a veteranilor, atunci când prin intermediul fundației îi
ajutăm pe fiecare în parte și multe alte lucruri face fundația. Apropo, totul se face nu doar pe baza
solicitărilor, ci a monitorizărilor, adică noi monitorizăm situația în fiecare raion” (08.05.2018);
Deputații socialiști au lansat o inițiativă privind acordarea unor facilități fiscale pentru agenții
economici aflați în localitățile raionului Dubăsari din stânga Nistrului. Proiectul de lege urmărește
dezvoltarea afacerilor din această regiune și a fost dezbătut în cadrul Comisiei parlamentare
Economie, Buget și Finanțe. Potrivit deputatului PSRM, Grigore Novac, facilitățile fiscale vor
contribui la deschiderea locurilor de muncă și la creșterea veniturilor locuitorilor din zona de
securitate. Inițiativa deputaților PSRM nu a fost susținută de către majoritatea membrilor comisiei.
Președintele PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat că deputații socialiști vor insista în Parlament
asupra adoptării documentului: „Lucrul ăsta ar trebui, în genere, extins pe toată țara cu cota zero
la impozite. Noi am avut asemenea inițiative și mai avem înregistrate și o să le promovăm, mai
devreme sau mai târziu o să le promovăm. Hai să facem niște pași concreți, care pot să fie. Astăzi
le-am propus niște mecanisme concrete, inclusiv cu TVA, dar dacă nu vor să audă, nu vor să audă”
(08.05.2018); La marșul dedicat Zilei Victoriei au participat mai mulți deputați din fracțiunea
PSRM. Fiecare dintre ei și-au exprimat opinia și au venit cu un mesaj către popor. Președintele
fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi, spune că acțiunile de comemorare de 9 mai sunt o dovadă că
poporul moldovenesc din generație în generație nu uită faptele eroice ale veteranilor, care cu prețul
vieții au obținut pacea pe pământ. Deputatul PSRM, Grigore Novac: „Cineva încearcă să rescrie
istoria, să o prezinte într-o ipostază pe care și-o doresc. Însă, noi, cei care suntem urmașii, urmașii
celor care au câștigat ciuma fascistă, nu vom permite acest lucru și este o datorie sfântă, dacă
doriți, ca an de an, indiferent de condițiile meteo, de câte probleme avem, lăsăm totul la o parte
și venim să le spunem un mulțumesc, să depunem o floare la monumentele care au fost ridicate în
cinstea acestor eroi ai neamului”. Președintele PSRM în CMC, Ion Ceban: „Zeci de milioane de
oameni, care, cu regret, și-au pierdut viața în acel război cumplit, memoria lor trebuie să fie una
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veșnică, iar celor care mai sunt în viață să le aducem acest omagiu, să le spunem un mare
mulțumesc” (09.05.2018).
PPPDA, PUN, PL, ID au fost mediatizați neutru, pozitiv, cât și negativ în cadrul subiectelor
despre candidații electorali înaintați la funcția de Primar General al mun. Chișinău.
Detaliere:
Partide
politice
PSRM
PPPDA
PUN
PL
ID
PPDA
PȘ

Timp total
30 min. 01 sec.
01 min. 46 sec.
55 sec.
46 sec.
43 sec.
10 sec.
07 sec.

pozitivă
15 min. 16 sec.
27 sec.
16 sec.
16 sec.
0
0
0

Conotație
neutră
14 min. 45 sec.
01 min. 19 sec.
31 sec.
30 sec.
33 sec.
10 sec.
07 sec.

negativă
0
0
08 sec.
0
10 sec.
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 82,2%, iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă, de 17,8%.
Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „Exclusiv TV”,
în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 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 art. 7 alin.
(2): „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
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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” și alin. (3):
„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au
obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul
audiovizualului.
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”, candidatul independent Silvia
Radu a beneficiat de cea mai mare pondere procentuală de 78,9 la sută, urmată de candidatul
PPPDA, Andrei Năstase, cu 10,2 la sută. Ion Ceban și Valeriu Munteanu au obținut
aproximativ același volum de timp, de 3,4% și, respectiv, 3,3%. Vasile Costiuc a avut o
prezență de 1%, iar Constantin Codreanu, Reghina Apostolova, Alexandra Can, Victor
Strătilă și Alexandr Roșco au fost reflectați mai puțin de 1%.
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Conotația reflectării:

Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a fost
prezentată în context negativ în subiectele despre: În cadrul subiectului cu titlu „Abateri grave în
„mandatul” Silviei Radu”, prezentatoarea postului de televiziune „Jurnal TV” afirmă că
participanții din cadrul emisiunii „60 de Minute” sunt de opinia că Silvia Radu trișează și nu are
dreptul să aspire la funcția de primar al Chișinăului. În acest sens, se susține că la bază ar sta
raportul ANRE din 2013, care scoate în vileag abateri grave, cheltuieli dubioase și conflicte de
interese. În continuare, jurnalista afirmă că experții ANRE au depistat abateri grave în perioada
când la conducerea RED „Union Fenosa” se afla Silvia Radu. Deși activitatea furnizorului de
energie a creat pierderi esențiale cetățenilor Republicii Moldova, nu a fost pornită nicio cauză
penală. Potrivit experților Sergiu Tofilat și Tudor Șoitu, care au citat raportul, compania RED
„Union Fenosa” a transferat aproape 170 de milioane de lei la compania „INDRA Sisteme” SRL,
unde Silvia Radu a fost fondator și administrator. În acest context, în cadrul subiectului se
menționează că Silvia Radu nici măcar nu recunoaște de existența acestui raport. Drept urmare,
sunt puse pe post declarațiile făcute de Radu la 04.11.2015, preluate din arhivă: „Eu nu știu de
unde ați luat raportul ăsta, că noi nu avem oficial acest raport, prezentat de către agenție. Posibil
este un raport când cineva... când l-ați făcut dvs., fiindcă nouă nu ni s-a prezentat oficial acest
raport despre care dvs. vorbiți. Îmi pare foarte rău că cineva v-a indus în eroare”. Referitor la
cele declarate de Silvia Radu, Sergiu Tofiat, expert în energetică, a declarat: „Noi am făcut o
adresare la ANRE, la agenție, pe 27 martie am expediat scrisoarea și ne-au răspuns că da,
raportul de control a fost inițiat în baza ordinului semnat de directorul de atunci Victor Parlicov,
la 1 iulie 2013. Raportul finalizat a fost transmis companiei pe 27 ianuarie 2014. Deci, dna Radu
era atunci în funcție și n-avea cum să nu știe că... nu există...”. Tot în cadrul subiectului au fost
puse pe post și declarațiile lui Tudor Șoitu, ex-vicepreședinte al Curții de Conturi, care a făcut
următoarele afirmații: „Să se adreseze la Gas Natural Internațional Fenosa cu solicitarea, în
cadrul alegerilor acestea care sunt în municipiu, ca Șoitu și Tofilat să meargă să verifice ce sentâmplă la Fenosa și să spunem clar: dna Radu „e de aur”. Atâta timp cât dna Radu lucrul ăsta
nu-l face, dna Radu „e cu pufușor pe botișor”. Punct și mai mult nimic. Dna Radu, în condițiile
de azi și pe care le-am văzut și le-am examinat, este o mincinoasă și nu are dreptul să stea să
candideze la funcția de primar general” (30.04.2018); În subiectul din 02.05.2018 se menționează
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că deputatul PL, Lilian Carp, a făcut un demers oficial la Procuratura Generală în privința activității
Silviei Radu și neregulile constatate de ANRE în raportul de monitorizare a companiei de
distribuție a energiei electrice. Astfel, sunt puse pe post declarațiile lui Lilian Carp: „Au fost făcute
dezvăluiri din partea societății civile, Sergiu Tofilat și Tudor Șoitu, dar și într-o emisiune pe care
ați făcut-o la Jurnal TV despre abuzurile care au fost făcute în serviciu de către dna Silvia Radu.
Din prezentările care au fost făcute este foarte clar că doamna, aflându-se în funcția de director
la RED „Union Fenosa”, de fapt s-au ocupat cu ce știu ei mai bine: cu delapidări de fonduri...
Aceștia sunt, practic, banii care-au fost plătiți de către contribuabili, iar doamna, fiind și în
conflicte de interese, deținând și funcția de director la „Union Fenosa”, dar și întreprinderile la
care era fondator, pupând banii din RED „Union Fenosa”… Într-un stat de drept, unde există
obraz, celora care fac politică, e clar că oamenii se retrag din viața publică și răspund pentru
greșelile și hoțiile pe care le fac. Dar așa, dacă ea va fi protejată și nu va fi trasă la răspundere,
deci este clar că tentaculele acestei caracatițe sunt mult mai mari decât credem noi. Deci, este
implicată în această schemă nu doar Silvia Radu și, de-aceea, doamna a fost atât de promovată
de către Curte”. Reporterul susține că în demersul său către procurorul general, Lilian Carp invocă
abateri grave de la legislația Republicii Moldova, precum evaziunea fiscală sau prejudicierea
companiei ce prestează servicii populației, prin contractarea unor firme personale. La finele
subiectului, jurnalista vine să amintească că: „Dezvăluirile despre ilegalitățile depistate la RED
„Union Fenosa” în mandatul Silviei Radu au fost prezentate de către reprezentanții organizației
„WatchDog”, Sergiu Tofilat și Tudor Șoitu. Aceștia au prezentat un raport al ANRE din 2013,
potrivit căruia, compania RED „Union Fenosa” a transferat aproape 170 de milioane de lei către
firma „INDRA Sisteme” SRL, unde Silvia Radu era fondator și administrator. Suma ar fi fost
achitată pentru servicii de consultanță și întreținere a sistemelor informaționale. Cei doi experți
spun că avem de-a face cu un conflict de interese, deoarece „INDRA Sisteme” n-a fost decât o
companie-căpușă. Mai mult, în anii 2010-2012, RED „Union Fenosa” ar fi luat o serie de
împrumuturi dubioase”; La 04.05.2018 a fost difuzat subiectul cu titlul „Silvia Radu, din
campanie în campanie”, în cadrul căruia se menționează că nu toate veniturile au fost declarate de
Silvia Radu. Totodată, jurnalista a afirmat următoarele: „Deși a tot declarat că salariul ei fabulos
nu are nimic de a face cu majorarea tarifelor la energia electrică pe când era sefă la RED „Union
Fenosa” și că acestea se elaborau doar din profitul companiei, acum Silvia Radu recunoaște că
același profit al companie, tot din tarif se efectua, adică de pe spatele cetățenilor”; Tot la
04.05.2018 a fost difuzat subiectul cu titlul „Silvia Radu, developată”, în cadrul căruia jurnalista
spune următoarele: „Silvia Radu minte de îngheață apele și nu este nici pe departe un candidat
independent, așa cum pretinde. Declarațiile au fost făcute aseară la emisiunea „Cabinetul din
umbră”, în cadrul căreia a fost difuzată o investigație despre afacerile nedeclarate, afirmațiile
false și „păcatele” din trecut ale aspirantei la Primărie. S-a vorbit și despre sediul de campanie
oficial al Silviei Radu, care a fost vizitat de mai multe ori de către reporterii „Jurnal TV”, dar
care este practic pustiu”. Jurnalista mai susține că comentatorul politic Victor Ciobanu s-a referit
și la salariul lunar, de sute de mii de lei, al Silviei Radu, pe care l-a încasat la RED „Union Fenosa”.
Victor Ciobanu: „Minte atunci când spune că un salariu de 10 milioane de lei în doi ani nu ține
de tarife, ci este din partea de beneficiu. Doamna are tupeu să ne spună că-n alte țări este și mai
mare și comparabil. Doamnă, în alte țări salariile sunt mai mari”. Totodată, acesta mai afirmă că
dacă Republica Moldova ar fi avut instituții de stat independente, după difuzarea acestei
investigații, Silvia Radu ar fi fost exclusă din cursa electorală; La 05.05.2018 (în reluare la
06.05.2018) a fost difuzat subiectul cu titlul „Profil de candidat”, în cadrul căruia jurnalista
susține: „Silvia Radu a încasat un salariu de peste trei milioane de lei, în 2014, și peste șase
milioane, în 2015, fiind șef la „Union Fenosa”. A meritat ea sau nu o asemenea remunerare,
rămâne de văzut. Deocamdată, ne limităm la cele afirmate de unii experți, care admit că o parte
din banii consumatorilor pentru energie a mers și la salarizarea staff-ului acestei instituții.
Documentele atestă un lucru cert – Silvia Radu o duce bine și chiar se bucură de un sprijin la vârf
pentru a râvni la funcția de primar al Chișinăului. Cine-i nivelează calea, putem să deducem din
cele ce urmează”. În acest context, sunt prezentate indiciile privind afilierea Silviei Radu cu PD.
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Unul din indiciile prezentate este cum a decurs colectarea semnăturilor pentru Silvia Radu. Astfel,
jurnalista afirmă următoarele: „Pe adresa redacției noastre însă, au venit mesaje de la angajați ai
unor instituții sau întreprinderi de stat care au afirmat că au fost obligați să-și pună semnăturile
în listele de subscripție ale candidatei pretins independente. Un salariat de la „Franzeluța” ne-a
povestit că directorii unor fabrici din componența combinatului de panificație se apropiau de
angajați și le spuneau să meargă în blocul principal, unde vor trebui să semneze listele de
subscripție ale Silviei Radu. Unii au semnat nu pentru că o susțin într-adevăr pe candidată, ci
pentru că s-au temut că-și vor pierde locul de muncă dacă se vor opune”. Pe marginea subiectelor
abordate în cadru au evoluat: Victor Ciobanu, comentator politic („Aș începe chiar cu instalarea
dnei Radu în acest fotoliu de primar interimar, o funcție pe care o ocupă absolut ilegal, prin decizii
ilegale ale altui primar interimar ilegal, Grozavu, și așa mai departe. Deci, fără suportul
guvernării centrale, care este controlată acum de Partidul Democrat, asta era absolut imposibil.
Mai departe – toată promovarea, de toate televiziunile lui Plahotniuc, foarte intensă, folosind și
resursa administrativă a ei din Primărie pe care o deținea, dar și resursa asta mediatică de care
am zis, la care însăși această candidată, zisă independentă, a recunoscut că ea, de fapt, nu plătește
nimic pentru această promovare și televiziunile, de capul lor, o arată la știri. Deci, ăștia de la
holding chiar au obosit să facă o tranzacție simplă, să-i transfere niște bani prin offshore, așa
cum obișnuiesc, iar ea să-i achite înapoi lui Plahotniuc? Până la urmă, tot îi reveneau banii. Deci,
nici această modalitate n-au folosit-o, pentru că sunt absolut încrezuți de impunitate. Un ultim
moment – colectarea acestor semnături, care s-au strâns, iarăși, cu folosirea la greu a resursei
administrative. Am văzut în știri cum s-au colectat în spitale, în care și medicii, lucrătorii medicali,
inclusiv pacienții au fost impuși să colecteze aceste semnături, or, având în vedere rezultatul infim
al dnei Radu din campania prezidențială în Chișinău, ne putem da seama că ea nu avea să
colecteze, probabil, nicio mie de semnături în Chișinău. Iată că a colectat foarte repede 13 mii de
semnături. Toate astea, luate la un loc, demonstrează foarte clar că este candidatul, și nu doar
candidatul, dar este candidatul de bază al Partidului Democrat”), Alexei Tulbure, comentator
politic („Indicii sunt foarte multe. Primul este faptul că dna Silvia Radu a fost numită la postul de
edil interimar al Capitalei prin efortul Partidului Democrat, cu încălcarea legii. Și se află și-acum
acolo, neavând legitimitatea și dreptul nici politic, nici legal, nici moral. Doi – dna Silvia Radu sa bucurat de susținerea necondiționată a Partidului Democrat pe parcursul acestor câteva luni,
în care s-a aflat în fruntea Capitalei. Acoperirea mediatică masivă din partea întregului holding
controlat de Plahotniuc, orice mișcare, orice declarație, orice decizie a fost mediatizată, arătată.
Este candidatul susținut masiv de Partidul Democrat, de Plahotniuc, și este candidatul dorit de
Partidul Democrat în funcția de primar al Chișinăului, pentru că Chișinăul este unicul loc în
Republica Moldova unde se mai întâmplă ceva, vin investiții, sunt bani. Dumneaei a colectat, așanumit „a colectat”, 13 mii de semnături în câteva zile. Dacă ne-aducem aminte de Godea, de
Mihăeș, de Laguta, acum a venit rândul Silviei Radu, pentru care a colectat semnăturile structurile
de stat controlate de PD. Silvia Radu, în perioada aflării sale în fruntea companiei „Union
Fenosa” a avut afaceri economice, financiare cu Plahotniuc. Plahotniuc controla și era stăpânul
unei companii interimare „EnergoCapital”, care se afla la Tiraspol și de la care „Union Fenosa”,
condusă de Silvia Radu, procura electricitate. O întreprindere cum este „Union Fenosa”, o
corporație internațională, să nu fi avut în frunte o persoană coruptă, o persoană implicată în toate
schemele criminale din Republica Moldova, pur și simplu, ar fi ignorat această companie
interimară și ar fi încheiat contractual de livrare a energiei electrice cu producătorul la direct.
Deci, noi vedem o persoană coruptă, o persoană implicată în scheme criminale, care intră într-o
corelație absolut perfectă cu ceea ce face Plahotniuc, cu ceea ce este Plahotniuc. Este un mic,
așa, Plahotniucel în fustă, care, dacă nimerește în fruntea Primăriei Chișinăului, atunci perioada
dlui Chirtoacă noi încă o vom aduce aminte cu o nostalgie oarecare, pentru că hoția va fi ideea
principală, tot Chișinăul va fi furat: pe tarife, pe materiale de construcție, pe construcția
drumurilor, a infrastructurii… tot. Doamna neagă că este candidatul PD-ului, pentru că PD-ul
este un partid cu o popularitate între 25%, iar Plahotniuc este cel mai urât, cel mai detestat
politician în Republica Moldova. Sunt niște oameni pentru care niciodată nimeni în această țară
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nu o să mai voteze. De aceea, încearcă să se poziționeze ca un candidat independent, în speranța
obținerii unui suport mai masiv din partea populației”) și Valeriu Pașa, activist civic („…În
momentul în care a venit Silvia Radu, cei care sunt dați afară din funcție, absoluta lor majoritate,
nici măcar nu se duc să depună o plângere la judecată că au fost dați afară cu încălcări. Și
încălcări sunt foarte multe. Foarte multe disponibilizări de către dna Radu le-a făcut cu încălcarea
legii. Unu: el a pus-o în funcție. Doi: el o ajută să-și creeze imagine în această funcție. O ajută să
rezolve, chipurile, probleme chiar și cu încălcarea legii, pentru, iarăși, a-i umfla imaginea. El nu
o susține oficial, pentru a-i proteja această imagine, și, prin intermediul televiziunilor, o
promovează la maximum. Iar toate astea se-ntâmplă de ce? Pentru că ei sunt vechi parteneri de
ilegalități, probabil, și-n primul rând ea este șantajabilă prin dosare penale. Nu toată lumea încă
și-a dat seama. Vedem și rezultatele diferitor sondaje. Multă lume s-a prins în această mreajă cu
ea de candidat independent și care poate cumva lumea se gândește „chiar dacă-i de-a lui
Plahotniuc, dar măcar ceva va face”. Cetățenii trebuie să înțeleagă că nu a făcut nimic ieșit din
comun Silvia Radu. Mai mult ca atât, încalcă legea pe-un cap și face foarte multe prostii. Chișinăul
este acea cireașă de pe tort care le lipsește lor: cu terenuri, cu interes în zona imobiliară și cu
multe lucruri. Un an de zile de conducere a Chișinăului de către Silvia Radu se va fura ca-n codru
în Chișinău”); Comisia Electorală Centrală a examinat contestarea lui Valeriu Munteanu, candidat
la Primăria Chișinău din partea PL, cu privire la înregistrarea Silviei Radu. Astfel, în cadrul
subiectului se menționează că în contestarea depusă la CEC se spune că multe liste de subscripții
ale Silviei Radu au fost completate chiar de către colectori. Totodată, se arată că mai mulți angajați
ai instituțiilor de stat, precum Regia Transport Electric, societatea „Franzeluța”, Institutul Mamei
și Copilului sau Agenția Servicii Publice, au fost forțați să semneze în liste pentru Silvia Radu. Pe
marginea acestui caz, prin telefon s-a expus Sergiu Tofilat, fost pretendent la Primăria Chișinău,
care a declarat: „Din 13 mii de semnături colectate ca și cum de Silvia Radu, 2000 au fost declarate
nevalabile. Deci, la Consiliul de Circumscripție rămân 11 și din acele 11 încă 1800 de semnături
au fost semnate de aceeași mână. Deci, tot sunt nevalabile. Respectiv, rămân mai puțin de 10 mii
și ea trebuie exclusă din cursă. Dar, nu știu de ce, 5 membri sau majoritatea din CEC a zis că-i
perfect valabil și e normal să protejeze candidatul lui Plahotniuc. Noi vedem că Plahotniuc și-a
activat mai multe instrumente – cel mai independent, în ghilimele, candidat Silvia Radu”
(07.05.2018); Andrei Năstase, candidatul PPPDA la Primăria Chișinău, susține că a fost inițiată o
campanie electorală denigratoare împotriva lui. Referitor la situația creată, președintele PAS, Maia
Sandu, a declarat: „Plahotniuc trimite acum 50 de mii de arabi în ajutorul Silviei Radu împotriva
lui Andrei Năstase” (09.05.2018).
Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a fost
nuanțată în context pozitiv în subiectul din 30.04.2018, în cadrul căruia se menționează că IPN a
organizat dezbateri electorale la care a participat și Silvia Radu. În cadrul dezbaterilor, Silvia Radu
a declarat: „Vreau ca proiectele pe care le-am început la Primăria mun. Chișinău să fie duse la
bun sfârșit. Eu am un program pentru un an de zile, cât durează mandatul pentru care cetățenii
își vor da votul. Acest program este axat pe urgențele care există la Chișinău” (30.04.2018);
Candidatul independent la șefia Capitalei, Silvia Radu, și-a prezentat programul său electoral:
„Programul meu electoral are 11 puncte. Primul este: continuarea procesului de curățenie a
Primăriei mun. Chișinău. Vorbim aici despre depolitizare, profesionalizare, eficientizare a
procesului de gestiune a Primăriei. Voi continua procesul de curățare a angajaților Primăriei.
Vom începe procesul de schimbare a lifturilor. Un program care este realist. Nu este o fantezie”
(03.05.2018); În cadrul subiectului din 08.05.2018, candidatul independent Silvia Radu a declarat
că îți dorește să fie primar pentru a-și continua acele acțiuni pe care le-a început să le facă în
ultimele luni.
Candidatul PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Valeriu Munteanu, a fost
mediatizat în context pozitiv în subiectele despre: Valeriu Munteanu a participat la dezbaterile
organizate de către agenția de presă IPN. Astfel, în cadrul dezbaterilor, candidatul PL a declarat:
„Continuăm lupta noastră pentru democrație, dar și lupta pentru ca cetățenii Republicii Moldova,
locuitori ai mun. Chișinău, să aibă o viață mai bună. Eu sunt unicul candidat care am fost primar
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și am o experiență în acest sens. Important este ca, în aceste alegeri, să ne mobilizăm. Important
este ca oamenii să lase frica” (30.04.2018); Valeriu Munteanu a susținut o conferință de presă în
care a declarat că vrea să construiască o centrală electrică de cogenerare, care să contribuie la
independența energetică a Chișinăului: „Compania din România, „Transgaz” a câștigat licitația
pentru a construi și a opera o conductă de gaz de la Ungheni la Chișinău, cu o capacitate de 2
miliarde de metri cubi anual. Sunt încrezător în faptul că doar construcția unei centrale electrice
în cogenerare, de minimum 150 de MV, în Chișinău sau în zona metropolitană, va putea să
scutească locuitorii de astăzi, dar și viitorimea noastră, de jugul contractelor care le sunt puse în
gât de către guvernanții de la Chișinău, în colaborare cu axa Tiraspol–Moscova” (02.05.2018);
Candidatul PL, Valeriu Munteanu, este sigur pe șansele sale de a accede în turul II: „Eu am intrat
în această cursă ca să câștig alegerile și eu voi fi primarul Chișinăului!” (04.05.2018); În cadrul
unei conferințe de presă, Valeriu Munteanu a declarat că va continua proiectele inițiate de fostul
primar Dorin Chirtoacă: „Izolarea termică a clădirilor, reconstrucția stației de epurare,
continuarea proiectului de reconstrucție și reparație a drumurilor. Pe domeniul transport –
asamblarea de troleibuze. Cel de-al cincilea – managementul integrat european al deșeurilor,
curățarea râului Bâc pe toată lungimea mun. Chișinău. Sunt proiecte pe care mă angajez, atunci
când voi fi ales primar al Chișinăului, să le dezvolt, să le duc la desăvârșire” (08.05.2018).
Andrei Năstase, candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost
reflectat în context pozitiv datorită subiectelor despre: Andrei Năstase a participat la dezbaterile
organizate de către agenția de presă IPN. Astfel, în cadrul dezbaterilor, acesta a declarat: „Am
anunțat în trecut că mi-a păsat de această țară, mi-a păsat de această urbe, de acești oameni, mia păsat de banul public, i-am apărat pe toți împreună, nu am apărat pe cineva în parte, am apărat
întreaga noastră societate cu toate segmentele ei, nu am divizat-o niciodată. Cunoașteți foarte
bine, când ei furau, eu apăram. Vreau să vedem cu toții, în fiecare dimineață când ieșim din casă,
să vedem un alt fel de Chișinău” (30.04.2018); Mai mulți activiști voluntari ai Platformei
Demnitate și Adevăr au organizat un marș pietonal pe străzile Chișinăului pentru a informa
cetățenii în privința programului electoral al lui Andrei Năstase în cadrul campaniei pentru
Primăria Capitalei. Participanții la marș au distribuit materiale informative despre programul
electoral al lui Andrei Năstase și și au discutat cu cetățenii despre soluțiile propuse pentru fiecare
dintre problemele existente în oraș și suburbii. În cadrul subiectului au fost prezentate imagini cu
activiștii voluntari ai PPPDA, care strigau: „Avem echipă, avem valoare, Platforma „DA” e cea
mai tare!” (01.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a susținut o conferință de presă în
care a propus ca o primă soluție rapidă pentru fluidizarea traficului rutier, consultată cu experți în
domeniu, prelungirea străzii Albișoara până la strada Mesager: „O porțiune de drum de
aproximativ 1 km și reabilitarea întregului tronson de aproape 3,5 km. Soluționăm traficul
infernal din intersecția străzilor sau bd. Ștefan-cel-Mare și str. Creangă, vom reduce fluxul de
automobile de pe străzile Mihai Viteazul și Calea Ieșilor. Trei – această conexiune va permite
transportului auto care pleacă spre Nisporeni, Călărași, Strășeni, Ungheni, Fălești, să ocolească
centrul orașului” (02.05.2018); Candidatul PPPDA a declarat că are mai multe soluții pentru
dezvoltarea zonelor de agrement, a terenurilor de sport și a locurilor de joacă pentru copii: „Îmi
propun ca, în fiecare sector al Capitalei noastre, să construiesc în primul an de activitate, în
primul an de mandat, câte două terenuri de sport mixte, pe care tinerii să le folosească gratuit și
pentru a practica orice fel de sport. Pe lângă acestea, vom avea în vedere construcția complexelor
sportive și de agrement în Chișinău și vom crea, de asemenea, politici de subvenționare directă
sau indirectă la procurarea de abonamente la sălile de sport. Vor fi amenajate și zonele de joacă
pentru copii” (03.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a expediat presei un comunicat,
în care a vorbit despre întâlnirea cu locuitorii comunei Ciorescu, municipiul Chișinău, și soluțiile
pentru modernizarea suburbiilor: „Cunosc și celelalte probleme specifice fiecărei localități în
parte, dar și cele de ordin general. Suburbiile trebuie asigurate cu transport suficient, mijloacele
de transport trebuie suplimentate, dar și drumurile trebuie să fie reabilitate, deoarece sunt într-o
stare deplorabilă. Vom acorda sprijinul financiar necesar pentru a impulsiona dezvoltarea
mediului de afaceri la periferii, vom extinde programul „Chișinău – Cluster 20-23” și pe zona
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suburbiilor” (04.05.2018); Andrei Năstase a postat pe o rețea de socializare un filmuleț care pune
într-o retrospectivă evenimentelor din luna mai a anului 2015. Astfel, acesta susține: „Poate cel
mai important pe care l-am obținut pe data de 3 mai 2015, exact cu 3 ani în urmă, iată pe acest
loc, în această Piață a Marii Adunări Naționale, am demonstrat demnitate, am demonstrat curaj,
am demonstrat determinarea de a ne opune răului, de a ne opune celor care ne jefuiesc. Ăsta a
fost poate cel mai important lucru, cea mai mare realizare a noastră. Am demonstrat că în
Republica Moldova mai trăiesc oameni, mai trăiesc oameni demni care-și vor un viitor acasă”.
Pe marginea evenimentelor de acum trei ani și-au expus opinia: Stanislav Pavlovschi,
vicepreședinte PPPDA („Acest prim proces a avut două efecte clare pozitive. Primul efect pozitiv
este că a fost oprit furtul miliardului, al doilea efect pozitiv este că lumea a înțeles necesitatea
unirii forțelor, în lipsa unui pericol comun, împotriva acestui regim criminal”), Igor Boțan,
membru PPPDA („Pe 7 mai au fost organizate dezbateri în Parlament cu participarea șefilor
Băncii Naționale, Centrului Anticorupție, Procuraturii Generale și SIS. Am aflat din primele surse
că organele competente au urmărit pas cu pas devalizarea sistemului bancar, au informat
conducerea Guvernului, Parlamentului și Președinția despre cele întâmplate, dar nu au întreprins
nimic pentru a întrerupe șirul de ilegalități. Mitingul din 3 mai a fost un succes, iar ecoul lui s-ar
putea să se manifeste”), Vasile Năstase, membru PPPDA („În urma acelui protest a fost publicat
raportul Kroll, a fost demis Guvernul Gaburici, dar foarte important, poate că multă lume nu știe,
datorită curajului, demnității oamenilor care au ieșit în PMAN, 7 miliarde de lei au fost salvate
de la un nou jaf care era pus la cale de către guvernarea de atunci și de astăzi, de altfel. Asta
înseamnă că protestul rămâne și în continuare o armă foarte importantă în ceea ce privește
activitatea civică”), Alexandru Slusari, vicepreședintele PPPDA („3 mai – dată istorică. Trei ani
în urmă zeci de mii de oameni deșteptați, în premieră după 1991, au ieșit în stradă într-un număr
atât de mare pentru a spune tare și răspicat că sunt furați. În acea zi, poporul organizat de PPPDA
l-a oprit pe prim-ministrul Gaburici să mai ofere niște garanții de stat pentru acoperirea jafului
bancar în sumă de peste 7 miliarde de lei. Iar a doua zi, după acest mare protest, a fost publicat
raportul Kroll 1, din care societatea a aflat despre unealta principală a devalizării sistemului
bancar – Ilan Șor”) și Angela Aramă, membră PPPDA („La 3 mai 2015 am făcut împreună ceea
ce face orice popor revoltat – unul dintre cele mai mari proteste din istoria țării noastre. Atunci
am reușit să oprim încă un jaf de proporții în valoare de 7 miliarde de lei, pe care îl puneau la
cale prin guvernul lui Gaburici plahotniucii de la guvernare. Spuneți-le asta celor care nu cred în
puterea populară, spuneți-vă asta vouă înșivă atunci când sunteți pe cale de a dispera”)
(04.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Andrei Năstase a declarat că are soluții privind
protejarea banului public: „Bugetul municipal a pierdut peste 8,7 milioane de lei. A fost închisă o
grădiniță, iar clădirea a fost demolată. Toate schemele mafiei imobiliare vor fi stopate, iar toți cei
implicați în ele vor fi deferiți justiției, cu transmiterea materialelor la Procuratură. Cine și-a bătut
joc de banul public merge pe mâna legii. Recuperarea prejudiciului creat este obligatorie. Cine a
furat trebuie să dea banii înapoi, iar sub conducerea mea, experții Primăriei vor evalua cu mare
atenție valoarea prejudiciului produs de schemele mafiote” (07.05.2018); Andrei Năstase susține
că a fost inițiată o campanie electorală denigratoare împotriva lui. Referitor la situația creată, Stella
Jantuan, fost deputat, a declarat: „Această campanie pentru Primăria or. Chișinău va fi una în
care se folosesc mai multe metode de PR negru pentru denigrarea candidaților reali la postul de
primar al or. Chișinău. De ce anume Andrei Năstase este ținta acestor atacuri și acestor falsuri și
fake-uri mediatice? Este foarte simplu, deoarece Andrei Năstase este candidatul real pentru
Primăria orașului, este candidatul opoziției reale. Încă un moment destul de principal, destul de
important, ceea ce nu spun media holdingurile... Este sigur că în sondajele interne ale partidelor
care acum sunt foarte active în acest PR negru, în cursa aceasta electorală, Andrei Năstase, cel
mai probabil, intră în turul doi cu candidatul socialiștilor” (09.05.2018).
Alexandr Roșco, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PCNM,
a fost nuanțat în context pozitiv în subiectul despre: Alexandr Roșco a participat la dezbaterile
organizate de către agenția de presă IPN. Astfel, în cadrul dezbaterilor, candidatul PCNM a
declarat: „Am luptat mereu pentru drepturile cetățenilor, am luptat cu regimul antipopular. Nu
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am fost implicat în scheme și scandaluri de corupție. Nu am trădat niciodată valorile și idealurile.
Nimeni nu poate spune că sunt un candidat din partea oligarhului. Am locuit mereu la Chișinău
și cunosc problemele orașului. Puterea trebuie schimbată” (30.04.2018).
Candidatul PPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Vasile Costiuc, a fost
prezentat în context pozitiv în subiectul despre: IPN a organizat dezbateri electorale în cadrul
cărora a participat Vasile Costiuc, care a declarat: „Această guvernare poate fi schimbată și lucrul
ăsta poate fi început sigur din Chișinău. Primul, pe care îl voi propune spre discuție publică, va
fi reorganizarea și dezvoltarea unei noi organigrame pentru această urbă, construirea unui nou
sediu pentru Primărie” (30.04.2018).
În context pozitiv a fost reflectat și candidatul PVE la funcția de Primar General al mun.
Chișinău, Victor Strătilă, în subiectul despre: IPN a organizat dezbateri electorale în cadrul cărora
a participat Victor Strătilă, unde a spus: „Sunt cel mai bun candidat, pentru că știu cum, pot și
vreau să fac ca lucrurile în mun. Chișinău să ia o întorsătură spre binele orășenilor. Cunosc
problemele cu care se confruntă orașul și vreau ca aceste probleme să fie rezolvate. Am pregătirea
necesară” (30.04.2018).
Constantin Codreanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a fost nuanțat în context pozitiv în subiectul despre:
Constantin Codreanu care a participat la dezbaterile organizate de către agenția de presă IPN, unde
a declarat: „Singura șansă pentru mun. Chișinău și pentru locuitorii municipiului acesta este să
ajungă în Uniunea Europeană, iar singura poartă pe care o avem spre Uniunea Europeană este
România. Vin cu fonduri din România prin România” (30.04.2018).
În context negativ, Constantin Codreanu a fost prezentat în subiectul din 04.05.2018: Val
Butnaru, realizatorul emisiunii „Cabinetul din umbră”, a declarat: „Poate ultima concluzie pe care
am reținut-o din ceea ce ați spus, în legătură cu candidații PL și PUN..., în cazul în care în turul
doi o să acceadă socialistul Ceban și omul lui Plahotniuc, Silvia Radu, de acest lucru vor fi de
vină unioniștii”.
Candidatul PNL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Alexandra Can, a fost
mediatizată în context pozitiv în subiectul despre: IPN a organizat dezbateri electorale în cadrul
cărora a participat Alexandra Can, unde a declarat: „Eu știu cum trebuie gestionată o Primărie.
Deci, experiența prin care am trecut eu îmi permite cu fermitate să spun că știu multilateral cum
poate fi gestionată, prin sisteme performante de management, ceea ce este absent astăzi și în
Primărie, și în instituțiile statului” (30.04.2018).
Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost reflectat
în context pozitiv în subiectele despre: Candidatul socialiștilor a susținut o conferință de presă în
care a anunțat că a semnat două documente propuse de unii reprezentanți ai societății civile pentru
candidații la șefia Primăriei Chișinău. Ion Ceban: „Săptămâna trecută, mai multe organizații,
peste 20 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile, au lansat un apel către candidați cu
privire la semnarea a două documente. Am decis primii să dăm curs acestor solicitări din partea
diferitor organizații specializate din mediul societății civile” (02.05.2018); Candidatul PSRM, Ion
Ceban, a susținut și el o conferință de presă în care a vorbit despre problema ambuteiajelor din
Chișinău: „Spre exemplu, str. Alecu Russo, la pădure, are 6 benzi, câte 3 în fiecare direcție. Ele
nu trebuie să fie fixe. Dacă se instalează semafoare suplimentare pe această porțiune de drum,
dimineața de la Ciocana spre Centru vor duce 4 sau 5 benzi, și în sens invers, 1 sau 2, iar seara
deja, din Centru spre Ciocana vor fi 4 sau 5 benzi. O altă soluție ține de reglarea semafoarelor în
funcție de cât de încărcate sunt drumurile în anumite părți ale zilei” (03.05.2018); Ion Ceban a
susținut o conferință de presă în care a prezentat inițiativele sale pentru îmbunătățirea situației
copiilor și a personalului din instituțiile preșcolare și școlare: „Vom precăuta în resursele
bugetului municipal următorul lucru: ajutorul didactic, la început de an, în valoare de 1000 de lei
pentru fiecare pedagog. Dacă nu în acest an, cu certitudine în bugetul anului viitor. Grădinița
gratis pentru familiile cu doi sau mai mulți copii preșcolari. Lansăm un program municipal de
locuințe accesibile, în primul rând, pentru categoriile de bugetari, și aici mă refer la pedagogi și
la medici” (04.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Ion Ceban a vorbit despre
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îmbunătățirea situației medicilor: „Instituirea unei comisii, în comun cu factorii decizionali din
cadrul ministerului de profil, care să facă o amplă inventariere în toate instituțiile medicale din
raza mun. Chișinău. Noi ne propunem să asigurăm o transparență maximă a acestui proces, astfel
încât fiecare cetățean să cunoască despre necesitățile reale ale fiecărei instituții medicale. Voi
veni cu inițiativa instituirii unui fond special, destinat medicilor, care va fi parte a bugetului
Capitalei” (07.05.2018); Ion Ceban, candidat din partea PSRM, în discursul său oferit presei s-a
referit la susținerea persoanelor cu nevoi speciale: „Elaborarea, până-n luna noiembrie a anului
2018, a unui program municipal pe termen mediu de susținere a persoanelor cu nevoi speciale.
De asemenea, planificăm formarea unui consiliu, pe lângă primarul general al Capitalei, care se
va ocupa de examinarea și soluționarea problemelor actuale ale persoanelor cu dizabilități și
persoanelor cu nevoi speciale nemijlocit, instalarea ascensoarelor speciale pentru persoanele cu
nevoi speciale în instituțiile medicale și cele municipale, administrative” (08.05.2018).
Reghina Apostolova, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Politic „ȘOR”, a fost nuanțată în context pozitiv datorită subiectelor despre: Reghina
Apostolova a vorbit în public despre una din inițiativele sale ce se referă la pensionari: „Este vorba
despre plata unei alocații lunare suplimentare, de o mie de lei la pensie, din partea municipiului.
Toți cunosc faptul că viața în Chișinău este costisitoare. Este mult mai scumpă decât în orice altă
localitate din Republica Moldova. Înțelegem cum să adunăm bani pentru ajutor suplimentar
pensionarilor. În primul rând, este necesar să creștem taxele și impozite locale” (03.05.2018).
Detaliere:
Candidați
electorali
S. Radu, ID
A. Năstase, PPPDA
I. Ceban, PSRM
V. Munteanu, PL
V. Costiuc, PPDA
C. Codreanu, PUN
R. Apostolova, PȘ
A. Can, PNL
V. Strătilă, PVE
A. Roșco, PCNM
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM

Timp total
01 oră 13 min. 27 sec.
09 min. 32 sec.
03 min. 12 sec.
03 min. 03 sec.
56 sec.
49 sec.
48 sec.
29 sec.
27 sec.
24 sec.
0 sec.
0 sec.

pozitivă
01 min. 14 sec.
04 min. 24 sec.
02 min. 14 sec.
01 min. 37 sec.
16 sec.
13 sec.
32 sec.
21 sec.
19 sec.
17 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
44 min. 59 sec.
05 min. 08 sec.
58 sec.
01 min. 26 sec.
40 sec.
36 sec.
16 sec.
08 sec.
08 sec.
07 sec.
0 sec.
0 sec.

negativă
27 min. 14 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la):

Candidați
electorali
S. Radu, ID
A. Năstase, PPPDA
I. Ceban, PSRM
V. Munteanu, PL
V. Costiuc, PPDA
C. Codreanu, PUN
R. Apostolova, PȘ
A. Can, PNL
V. Strătilă, PVE
A. Roșco, PCNM
A. Mîțu, PRSM
M. Braila, PPRM

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

01 oră 13 min. 27 sec.
09 min. 32 sec.
03 min. 12 sec.
03 min. 03 sec.
56 sec.
49 sec.
48 sec.
29 sec.
27 sec.
24 sec.
0 sec.
0 sec.

15 min. 43 sec.
05 min. 09 sec.
02 min. 09 sec.
01 min. 55 sec.
42 sec.
13 sec.
32 sec.
21 sec.
19 sec.
17 sec.
0 sec.
0 sec.

57 min. 44 sec.
04 min. 23 sec.
01 min. 03 sec.
01 min. 08 sec.
14 sec.
36 sec.
16 sec.
08 sec.
08 sec.
07 sec.
0 sec.
0 sec.
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, ID a avut parte de cea mai mare
cotă procentuală, de 67,4 la sută, urmat de PPPDA – cu 11,4 la sută. PSRM a beneficiat de o
reflectare în proporție de 8,8%, PL – de 7,8%, iar PȘ – de 1,7%. Mai puțin de 1% au fost
mediatizate partidele politice: PUN, PPDA, PNL, PVE și PCNM.
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Conotația reflectării:

Conotația pozitivă și negativă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat
subiectelor despre candidații înaintați la funcția de Primar General al orașului Chișinău.
PSRM a fost prezentat în context negativ în subiectele despre: Partidului Socialiștilor a
participat la un marș prilejuit de Ziua Internațională a Muncii. În cadrul subiectului se spune că
unii oameni care au urmărit coloana de manifestanți s-au arătat indignați de acțiune. În acest
context sunt puse pe post afirmațiile unor oameni: „Eu vreau numai o frază să-i spun: Beee-e!!!
De râsul lumii, oameni buni! Mulți și proști!” și „Asta-i hoție, bandiție, care amăgește lumea. Pe
dânsul îl întrebi de ce a venit, el se gândește că a venit la Anul Nou, el nu știe că e vară acum...”
(01.05.2018); Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a criticat inițiativa de
înaintare a lui Vasile Botnari la funcția de șef SIS: „O nouă mostră de abuz din partea guvernării
PD–PSRM” (02.05.2018); Reprezentanții PPPDA a organizat un flashmob în cadrul căruia au spus
că actuala guvernare, reprezentată de PD și PSRM, face tot ce-i stă în putere pentru a ne îndepărta
de Uniunea Europeană (08.05.2018).
În context pozitiv PSRM a fost reflectat în subiectul despre: Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova a organizat un marș prilejuit de Ziua Internațională a Muncii. În cadrul
subiectului au fost prezentate secvențe video cu simpatizanți ai PSRM la marșul de 1 mai, care
strigau: „Pace, muncă, mai!”.
PPPDA a fost reflectat în context pozitiv în subiectul din 01.05.2018, în cadrul căruia se
menționează că mai mulți activiști voluntari ai Platformei Demnitate și Adevăr au organizat un
marș pietonal pe străzile Chișinăului pentru a informa cetățenii în privința programului electoral
al lui Andrei Năstase în cadrul campaniei pentru Primăria capitalei. Participanții la marș au
distribuit materiale informative despre programul electoral al lui Andrei Năstase și au discutat cu
cetățenii despre soluțiile propuse pentru fiecare dintre problemele existente în oraș și suburbii. În
cadrul subiectului au fost prezentate imagini cu activiștii voluntari ai PPPDA, care strigau: „Avem
echipă, avem valoare, Platforma „DA” e cea mai tare!”. Tot în context pozitiv PPPDA a fost
mediatizat în subiectul din 08.05.2018, în care se spune că PPPDA a organizat un flashmob.
Manifestanții au pledat pentru o autoritate națională de integritate care să contribuie la recuperarea
și confiscarea averilor dobândite ilicit, să ducă la demiterea celor corupți și să facă demersuri
pentru anularea contractelor atribuite clientelei politice.
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PȘ a fost reflectat în context negativ în subiectul din 02.05.2018, în cadrul căruia se
precizează că Ilan Șor a fost condamnat pentru spălare de bani, dar și cauzare de daune materiale
în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere în dosarul fraudelor de la Banca
de Economii. În prima instanță, i s-au dat 7,5 ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis.
Șor se află însă în libertate și acum. Asta pentru că pedeapsa ar urma să fie executată odată cu
adoptarea unei sentințe definitive.
Detaliere:
Partide
politice
ID
PPPDA
PSRM
PL
PȘ
PPDA
PUN
PNL
PVE
PCNM
PRSM
PPRM

Timp total
01 oră 13 min. 27 sec.
12 min. 27 sec.
09 min. 33 sec.
08 min. 32 sec.
01 min. 54 sec.
56 sec.
51 sec.
29 sec.
27 sec.
24 sec.
0 sec.
0 sec.

pozitivă
01 min. 14 sec.
06 min. 35 sec.
02 min. 44 sec.
01 min. 37 sec.
32 sec.
16 sec.
13 sec.
21 sec.
19 sec.
17 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
44 min. 59 sec.
05 min. 52 sec.
06 min. 34 sec.
06 min. 05 sec.
19 sec.
40 sec.
36 sec.
08 sec.
08 sec.
07 sec.
0 sec.
0 sec.

negativă
27 min. 14 sec.
0 sec.
15 sec.
50 sec.
01 min. 03 sec.
0 sec.
02 sec.
0 sec.
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 73%, iar cota bărbaților a fost de 27%.
Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „Jurnal TV”,
în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 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 art. 7 alin. (2):
„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” și alin. (3):
„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au
obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul
audiovizualului.
Totodată, au fost atestate:
 Derogări de la pct. 4 din Decizia CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017, care prevede:
Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, începând cu 01 septembrie 2017,
vor transmite zilnic câte un buletin de știri, între orele 17.00 şi 23.00, în limbajul mimicogestual sau prin titrare sincron pentru persoanele cu deficienţe de auz şi prin semnal sonor
pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Astfel, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai
2018, postul de televiziune „Jurnal TV” a difuzat, la 05.05.2018, buletinul informativ
„Jurnalul săptămânii” (ora de difuzare 17:00 și 23:00, în reluare la 06.05.2018 – ora 18:00)
fără titrare sincron sau interpretare în limbaj mimico-gestual.
 Derogări de la prevederile 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
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informare din mai multe surse”. Astfel, la 03.05.2018, a fost difuzat subiectul despre
Consiliul Coordonator al Audiovizualului încearcă să îngrădească libertatea cuvântului.
Instituția acuză „Jurnal TV” că nu a asigurat timpul de antenă egal pentru concurenții
electorali, iar unul dintre aceștia a fost prezentat într-o postură negativă. Mai exact, este
vorba despre un raport efectuat de către experții de la Autoritatea de reglementare în
privința furnizorului de energie electrică „Gas Natural Fenosa”. În replică, juristul postului
de televiziune „Jurnal TV”, Dumitru Pavel, a declarat că membrii CCA nu au niciun motiv
să caute carențe în activitatea „Jurnal TV”: „CCA ignoră art. 34 din Constituția Republicii
Moldova „Dreptul la informație”. CCA, prin ceea ce face, de fapt, instituie o modalitate
de cenzurare a postului nostru de televiziune și ne impune ca în perioada electorală să nu
difuzăm informații critice de dezvăluiri, de delapidări de fonduri sau comiterea de
ilegalități din partea concurenților electorali sau persoane care devin între timp
concurenți electorali, ceea ce constituie o atentare directă, dar inadmisibilă asupra
libertății de exprimare și asupra dreptului publicului de a fi informat”. Lipsește poziția
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
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Ren Moldova
În perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 2018, postul de televiziune „Ren Moldova” nu a
difuzat, în cadrul buletinelor de știri, subiecte cu tentă electorală sau politică.
Totodată, au fost atestate:


Derogări de la pct. 4 din Decizia CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017, care prevede:
Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, începând cu 01 septembrie 2017,
vor transmite zilnic câte un buletin de știri, între orele 17.00 şi 23.00, în limbajul mimicogestual sau prin titrare sincron pentru persoanele cu deficienţe de auz şi prin semnal sonor
pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Astfel, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai
2018, postul de televiziune „Ren Moldova” a difuzat, la 02.05.2018, 03.05.2018,
04.05.2018, 06.05.2018, 07.05.2018, 08.05.2018, buletinul informativ „Новости без
политики” (ora de difuzare: 19:00) fără titrare sincron sau interpretare în limbaj mimicogestual. Este de specificat că 03.05.2018 (ora de difuzare:16:16:44), 04.05.2018 (ora de
difuzare: 16:15:02), 05.05.2018 (05.35:07), 08.05.2018 (ora de difuzare: 21:45:29) și
09.05.2018 (05:36:08) buletinul informativ conținea, în colțul drept al ecranului, un pătrat
de dimensiuni mici, în interiorul căruia gesticulează o figură de om.
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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”, candidata PȘ, Reghina
Apostolova, a beneficiat de cea mai mare cotă procentuală – de 26,2 la sută, urmată de Ion
Ceban – cu 20,6 la sută. Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a fost mediatizat cu 14%,
Valeriu Munteanu – cu 13%, iar candidatul independent Silvia Radu – cu 9,2%. Constantin
Codreanu a obținut o prezență procentuală de 5,9 la sută, Vasile Costiuc – de 5,3 la sută,
Alexandra Can – de 4,3 la sută, iar Maxim Braila a fost contabilizat cu 1,5 la sută.
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Conotația reflectării:

Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PL,
a fost mediatizat în context negativ în subiectele despre: Candidatul PL, Valeriu Munteanu, are
intenția de a demonta calea ferată, iar clădirile gării de a le transforma într-un centru comercial.
Acesta consideră că dacă vor fi scoase căile ferate, iar în locul acestora să fie construit un bulevard
nou va fi posibil de a rezolva problema traficului rutier supraaglomerat. Proiectul va costa
aproximativ 70 mln. de euro. La finele subiectului se menționează că Valeriu Munteanu a promis
alegătorilor că în cazul învingerii sale la alegeri, acesta obligator își va realiza ideea în viață
(30.04.2018; în reluare la 05.05.2018); Candidatul PL, Valeriu Munteanu, propune construirea
unei centrale de producere a energiei electrice pe bază de gaz naturale din gazoductul IașiUngheni-Chișinău. Potrivit lui, aceasta ar permite nu numai de a reduce tarifele pentru electricitate
și căldură, dar și de a reduce procurarea energiei electrice de la centrala din Cuciurgan aflată pe
teritoriul Transnistriei. Valeriu Munteanu: „În Chișinău, toate instalațiile energetice sunt de pe
vremea Uniunii Sovietice, adică este foarte veche și are nivel scăzut de rentabilitate. Se poate de
afirmat că noi suntem unica capitală europeană care nu este proprietarul propriei proprietăți
pentru termoficarea orașului”. La finele subiectului, jurnalista menționează că centrala pe care
dorește Munteanu să o construiască, în caz de câștig la alegeri, va funcționa pe bază de gaz din
gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău (02.05.2018; în reluare la 05.05.2018); Candidatul PL, Valeriu
Munteanu, își propune să continue proiectele puse în derulare de ex-primarul orașului Chișinău,
Dorin Chirtoacă. În primul rând, Munteanu intenționează să curățe râul Bâc, care curge de-a lungul
capitalei: „Un proiect în valoare de 10 mln. de euro, bani din România, respectiv, din Europa. Dea lungul Chișinăului, din cauza problemelor istorice, din cauza unor țevi instalate în anii '50-'90,
apa în râul Bâc este de o proastă calitate. Bâcul va fi curat până la stația de epurare”. La rândul
său, D. Chirtoacă a declarat că sunt surse pentru acest proiect, specificând că partenerii externi
sunt gata să aloce 30 mln. de lei. Aici va intra și schimbarea a 200 m de țevi cu apă. Chirtoacă mai
susține că dacă acest proiect va fi implementat, echipamentul va sluji în favoarea municipiului
mulți ani. De asemenea, liberalii au declarat că din toți cei care pretind la fotoliul de primar, nu
este nici unul, cu excepția liberalilor, care să știe cum, de fapt, să administreze capitala. Chirtoacă
a subliniat că în cazul în cazul în care Valeriu Munteanu va câștiga alegerile electorale, va fi mereu
susținut de el (08.05.2018).
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Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost
nuanțată în context pozitiv datorită subiectelor despre: Silvia Radu a demarat campania „Din ușă
în ușă”. Astfel, în cadrul subiectului se menționează ca aceasta s-a întâlnit cu locuitorii orașului
Chișinău, promițându-le rezolvarea principalelor probleme ale orașului. Totodată, în cadrul
subiectului se mai menționează că Silvia Radu, într-o postare pe o rețea de socializare, a declarat
că nimeni din Primăria Chișinău nu a făcut așa ceva și nu s-au interesat de viața acestor oameni.
Mai mult, a declarat că orășenii vor să vadă în fruntea orașului un primar neafiliat politic, care să
rezolve problemele orășenilor și nu a intereselor partidului (30.04.2018; în reluare la 05.05.2018);
Candidatul independent Silvia Radu a declarat că nu va cheltui bani pentru PR, preferând în acest
sens să se întâlnească personal cu alegătorii: „Îmi propun ca bugetul familiei să fie unica sursă de
finanțare a campaniei mele electorale. Voi cheltui bani numai în rețelele de socializare. Eu nu am
partid care să mă promoveze și agitanți care să lucreze pentru mine. Eu voi cheltui bani numai
pentru serviciile de tipografie și publicitatea din internet”). Astfel, este mai ușor de a afla
problemele orașului, iar banii pentru publicitate se pot cheltui în favoarea municipiului. În
programul electoral al Silviei Radu sunt 11 puncte cu principalele problemele din Chișinău, pe
care le promite aceasta să le rezolve într-un an de zile. În numărul acestora sunt construcțiile
ilegale. Silvia Radu consideră că trebuie să fie creat un departament specializat care va controla
nu numai autorizațiile pentru construcții acordate noi, dar și cele existente. La fel, Radu este gata
să soluționeze problema ambuteiajelor, însă pentru asta ar fi necesar un sistem de monitorizare
care va permite efectiv coordonarea circulației rutiere în capitală. Nu va lăsa și cele începute deja,
lupta cu corupția în Primărie. Silvia Radu: „În ultimii ani au fost angajați oameni pe principiul
cumetrismului și afilierii de partid. Eu cred că a venit timpul ca municipalitatea să fie administrată
de o comandă de profesioniști care vor activa în favoarea locuitorilor Chișinăului” (04.05.2018);
Silvia Radu a declarat că toate partidele politice care se luptă pentru fotoliul de primar de Chișinău
se opun în exclusivitate împotriva unui candidat independent. Ea a subliniat că nu va renunța la
cursa electorală și va continua să lupte pentru realizarea proiectelor începute când ocupa funcția
de primar: „Ca participant la aceste alegeri electorale mă așteptam ca toate partidele politice să
se lupte între ele, dar ei fac numai una, direct sau indirect mă atacă pe mine. Eu am vorbit cu
persoanele cărora le zic minciuni că, chipurile, eu sunt o rudă a cuiva, că am undeva business, că
nu voi participa în electorală… Eu vreau să fiu primar, să continui acele acțiuni pe care le-am
început în ultimele luni. Eu vreau să fac ordine în oraș, iar ei doresc să câștige alegerile ca să
obțină un șir de facilități la alegerile parlamentare. Unii vreau să reconstituie imaginea sa după
căderea politică, iar alții vreau să obțină acces la toate resursele Primăriei” (08.05.2018).
Candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr la funcția de Primar General
al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a fost prezentat în context pozitiv în subiectele despre: Andrei
Năstase a declarat că problema ambuteiajelor în orașul Chișinău poate fi rezolvată. Astfel, el
susține că pentru asta este necesar de a analiza în detaliu planul arhitectural al capitalei și
extinderea a câteva străzi. Andrei Năstase a mai subliniat că surse pentru aceasta în bugetul
municipal se pot găsi, însă înainte de toate trebuie de eliminat corupția. În acest context, sunt puse
post declarațiile candidatului PPPDA, Andrei Năstase: „Noi vom rezolva problema ambuteiajelor
infernale la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Creangă. Ulterior, vom reduce fluxul de
automobile pe strada M. Vitează și Calea Ieșilor. Aceasta va permite ca automobilele să evite
centrul orașului, deplasându-se pe străzile Albișoara și Mesager, ieșind la Calea Ieșilor și mai
departe la drumul național”. Candidatul PPPDA mai propune extinderea până la 150 m a străzii
Petru Rareș, pentru a elibera centrul orașului de ambuteiaje, de a construi 650 m de drum în zona
Malina Mică, cu ieșirea spre viaduct, și construirea a două drumuri împrejurul Chișinăului. Pe
marginea soluționării ambuteiajelor în capitală și-a expus opinia și vicepreședintele PPPDA, A.
Slusari: „Costul total al acestui proiect este aproximativ 200 mln. de lei. Dar în 2018, pentru a
începe lucrările respective, nouă ne trebuie doar o parte din această sumă. Principala sursă
pentru investiție este administrarea mult mai corectă și eficientă a patrimoniului municipal”. La
finele subiectului, jurnalista a menționat că reprezentanții partidului au declarat că din cauza dării
ilegale în exploatare a terenurilor, la momentul actual bugetul pierde sute de milioane de lei, iar
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după spusele lui Năstase, această întrebare, la fel, va fi rezolvată în cazul câștigului său la alegerile
locale (02.05.2018; în reluare la 05.05.2018); Andrei Năstase a declarat că construcția terenurilor
de joacă pentru copii și dezvoltarea sportului trebuie să fie prioritare pentru oricare primar de oraș,
întrucât aceasta var permite dezvoltarea sportului în țară și determinarea generației tinere să ducă
un mod sănătos de viață, iar părinții nu vor mai avea grijă de securitatea copiilor săi, știind că
aceștia se află pe terenurile de joacă pentru copii. După spusele lui Năstase, fosta administrație a
Primăriei intenționat a dus terenurile de joacă pentru copii până la distrugerea lor, aproape în
jumătate. Aceste locuri des au fost oferite pentru construcția blocurilor de locuit sau a oficiilor. În
continuare sunt puse pe post declarațiile făcute de candidatul PPPDA, Andrei Năstase: „Eu propun
ca în fiecare sector al capitalei noastre să construiesc, în primul an de activitate, câte două
terenuri de joacă combinate în fiecare sector. Tinerii să poată să le frecventeze gratis, pentru a
practica oricare categorie de sport. De asemenea, vom considera necesar construcția complexelor
sportive și de distracție și vom implementa politica de subvenționare, directă sau indirectă, la
procurarea abonamentelor la sala de sport”. La finele subiectului, jurnalista mai menționează că
Andrei Năstase intenționează să elimine practica construcțiilor ilegale a blocurilor de locuit în curți
și zone verzi, iar la elaborarea programului său s-a ghidat de practica dezvoltării infrastructurii
sociale a mai multor orașe din România, precum Cluj, Oradea și Timișoara (03.05.2018);
Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, promite că va trage la răspundere toate persoanele implicate
în schemele frauduloase în sfera imobiliară, din care cauză bugetul Chișinăului a fost prejudiciat
cu cca 700 mln. de lei (07.05.2018).
Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost reflectat în
context pozitiv datorită subiectelor despre: Ion Ceban a semnat Acordul și Memorandumul privind
obligațiunile viitorului primar față de locuitorii municipiului și Codul de etică a candidaților în
timpul alegerilor locale. În Memorandumul privind obligațiunile viitorului primar față de cetățeni
sunt 11 puncte. Unul dintre care prevede că viitorul primar are obligația de a permite accesul liber
în Primărie a cetățenilor și a crea un departament pentru lucrul cu societatea și inițiativele sociale.
În acest context, sunt puse pe post declarațiile candidatului PSRM, Ion Ceban: „Eu personal pledez
pentru lichidarea oricărei bariere la intrarea în Primărie și în subdiviziunile sale. Aceasta este
entitatea care trebuie să lucreze pentru cetățeni. Funcționarii nu trebuie să se blocheze în
interiorul cabinetelor”. Potrivit lui Ion Ceban, acest punct va fi executat în mod obligatoriu după
campania electorală (02.05.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, a venit cu soluții privind
soluționarea ambuteiajelor în orașul Chișinău. Astfel, acesta propune: Instalarea de semafoare la
deplasarea reversivă; cronometrarea semafoarelor, construcția a noi drumuri; majorarea
mijloacelor transportului public. Ion Ceban: „O altă idee cu care venim ține de implementarea
unui orar flexibil pentru școli și instituțiile publice și private. Astfel, unii vor începe lucrul la ora
8, iar alții puțin mai târziu. Astfel, ambuteiaje vor fi mai puține. De asemenea, noi propunem
crearea unei aplicații sociale care să informeze conducătorii auto despre drumurile încărcate
pentru a le evita”. Candidatul socialiștilor propune majorarea transportului public, pentru ca
cetățenii să meargă mai mult cu autobuzul și troleibuzul și mai puțin cu automobilul. El a specificat
că lucrările de reparație a drumurilor să fie efectuate noaptea. În acest caz, remunerarea lucrătorilor
trebuie să fie majorată. Totodată, locuitorii Capitalei trebuie să știe pe ce porțiune se fac lucrări de
drum. Ion Ceban a mai declarat că parcările adiacente drumurilor cu un flux mare de automobile
ar trebui să fie lichidate. Totodată, nu exclude faptul construcției parcărilor subterane sau etajate
în centrul capitalei și parcări mai mari la intrarea în capitală (03.05.2018; în reluare la 05.05.2018);
Candidatul PSRM, Ion Ceban, s-a adresat locuitorilor orașului Chișinău. Astfel, acesta își propune
să îmbunătățească starea socială și economică a lucrătorilor grădinițelor, să repare instituțiile
preșcolare, să construiască terenuri de joacă noi pentru copii și să rezolve problema privind locurile
în grădinițele locale. După spusele acestuia, lucrătorii instituțiilor preșcolare și preuniversitare
merită o atenție mai mare și sprijin din partea statului, care în ultimii ani nu se prea observă. Ion
Ceban: „Noi vom insista și sunt sigur că vom găsi resurse de 1000 de lei pentru fiecare pedagog
în calitate de ajutor la începutul anului. Noi o să facem tot posibilul ca să lansăm, până la sfârșitul
anului, programa municipală – locuințe accesibile, în primul rând, pentru bugetari, și aici am în
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vedere pedagogii și medicii”. Totodată, candidatul a menționat că condiția principală pentru
realizarea obiectivelor stabilite este de a depolitiza structurile de profil din cadrul Primăriei: „Sunt
în mod categoric pentru depolitizarea Departamentului pentru tineret și sport. Trebuie să
finalizăm cu politica în școli și grădinițe. În aceste instituții trebuie să se ocupe cu învățământul”.
La finele subiectului se mai menționează că o atenție aparte va fi acordată copiilor care au rămas
fără supraveghere. Ceban nu va permite închiderea grădinițelor și va face tot posibilul de a
deschide noi grupe. Candidatul socialist intenționează de a include și camere video în grădinițe și
a crea resurse internet pentru cercuri de copii și secții sportive (04.05.2018); Ion Ceban, candidat
PSRM la Primăria Chișinău, își propune că stopeze migrarea medicilor din Republica Moldova.
Astfel, echipa PSRM intenționează să creeze o comisie specială care va face o verificare a tuturor
instituțiilor medicale. Ion Ceban: „Noi ne propunem să creăm o transparență maximă a acestui
proces, ca fiecare cetățean să știe de ce are nevoie fiecare dintre instituțiile medicale, câți bani,
ce fel de echipamente, când și cui i s-a dat”. În opinia acestuia, medicilor trebuie să le fie acordate
un șir de facilități, ca, de exemplu, transportul gratuit și, principalul, locuințe. PSRM susține că
după ce vor câștiga alegerile electorale vor reîntoarce sectoarele de teren luate ilegal de la
municipiu și în cadrul parteneriatului public-privat va construi locuințe sociale, iar ulterior va
desemna un fond special. Ion Ceban: „Astfel, în calitate de primar general, voi veni cu inițiativa
de a crea un fond special pentru medici, care va fi parte la bugetul municipiului, care va fi
administrat atât de reprezentanți din municipalitate, cât și de medici”. Candidatul PSRM susține
că le va acorda o bursă specială celor mai buni studenți de la Universitatea de medicină
(07.05.2018); Ion Ceban și-a prezentat acțiunile care le va întreprinde privind susținerea
persoanelor cu nevoi speciale. Astfel, clădirile administrative și lifturile vor fi asigurate cu rampe,
iar semafoarele cu sunet. Persoanelor cu deficiențe de auz le vor fi acordate aparate de auz, iar
celor cu vedere slabă – ochelari speciali, bastoane și proteze. Candidatul socialiștilor a dat asigurări
că Primăria le va acorda un ajutor material de sărbători. Ion Ceban planifică să deschidă un nou
azil pe strada Haltei: „În cadrul unui parteneriat public-privat, noi planificăm să deschidem un
centru pentru persoanele invalide și unul pe strada Haltei 2 pentru persoanele fără un loc de trai.
Aici li se va propune oferte de muncă. Dacă să vorbim concret, noi vom deschide un atelier de
cusut, de reparare a încălțămintei etc.”. Candidatul PSRM mai planifică să deschidă mai multe
cantine sociale și să majoreze numărul celor ce primesc compensații sociale pentru apă, căldură și
călătorie cu transportul public. El a subliniat că unele proiecte ce țin de susținerea pensionarilor,
persoanelor cu posibilități reduse, altor categorii nevoiașe, la moment sunt în proces de realizare
(08.05.2018).
În context negativ, candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion
Ceban, a fost prezentat în subiectele despre: Candidatul PL la funcția de primar al Capitalei,
Valeriu Munteanu, cere excluderea candidatului socialiștilor Ion Ceban din campania electorală.
Astfel, Valeriu Munteanu susține că șeful statului Igor Dodon și-a exprimat susținerea candidatului
PSRM, Ion Ceban, inclusiv ziarul PSRM. După opinia lui Munteanu, aceasta este o încălcare
directă a legislației. Sunt citate pe post declarațiile lui Valeriu Munteanu, candidat din partea PL:
„Eu am depus o cerere împotriva acțiunilor lui I. Ceban și I. Dodon, care încalcă legislația
electorală, împărțind 150 de exemplare de ziare ,,Socialistul”, achitate din fondul electoral al
socialiștilor pentru alegerile din 20 mai. Începând cu prima pagină și în tot ziarul este imaginea
lui I. Dodon și a câtorva oficiali de peste hotare, ca, de exemplu, Vladimir Putin, Aleksandr
Lukașenko, se folosesc ca parte în campania electorală” (04.05.2018).
Vasile Costiuc, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului
Politic „Democrația Acasă”, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectele despre: Candidatul
PPDA, Vasile Costiuc, a declarat că alegerile în Chișinău sunt „înțelese”. În acest sens, el a declarat
că pentru ca la alegerile din toamnă șansele tuturor candidaților să fie egale după alegeri, va veni
cu inițiativa de modificare a Codului electoral (03.05.2018); Candidatul PPDA, Vasile Costiuc, a
specificat că parcul de autobuze Chișinău și Direcția transport electric sunt necesare de a le
combina într-o singură întreprindere. După părerea sa, aceasta va permite economisirea a sute de
milioane de lei: „Noi propunem de a le combina, păstrarea numărului de angajați, în parte a celor
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care ocupă funcții de comandă. Potrivit calculelor noastre, dar și a experților la care ne-am
adresat, numai această modalitate va permite economisirea a sute de milioane pe an”. În caz de
câștig la alegerile locale din Chișinău, Vasile Costiuc va începe activitatea sa cu „curățarea”
administrației orașului: ,,Este necesar de început cu administrația, cu vârful piramidei. De la
început trebuie pe bază de concurs selectarea persoanelor tinere și competente cu caracter și
libertate, care nu vor fura. Ulterior, să fie implementat un mecanism nou de funcționare a
Primăriei” (04.05.2018).
În context pozitiv a fost prezentată și Reghina Apostolova, candidat la funcția de Primar
General al mun. Chișinău din partea partidului Politic „ȘOR”, în subiectele despre: În cadrul unui
briefing, candidatul PȘ, Reghina Apostolova, a declarat că lunar, pensionarilor din orașul Chișinău
le vor fi alocate câte 1000 de lei. Candidatul PȘ a specificat că un asemenea mecanism
funcționează în orașul Orhei, întrucât generația în vârstă a constituit punctul prioritar în programul
său electoral: „Această sumă va permite să supraviețuiască mulți pensionari care locuiesc în
capitala țării noastre…Orașul Chișinău este constituit din cca 70 % din toți contribuabilii din
țară. Dacă astăzi să înăsprim disciplina fiscală și financiară, noi știm cu certitudine că aceasta
ar permite colectarea a unui, două bugete ale Chișinăului”. În cazul câștigului la alegeri, suma de
1000 lei va fi achitată chiar din anul acesta, mai susține aceasta (03.05.2018); Regina Apostolova
și-a prezentat platforma electorală, în care își propune: să acorde supliment câte 1000 de lei
persoanelor în etate; să ofere o alimentație corectă în condiții sanitare copiilor din grădinițele
orașului Chișinău; să acorde un premiu suplimentat pentru copiii născuți (05.05.2018).
Reghina Apostolova a fost reflectată în context negativ în cadrul subiectului din
05.05.2018, în cadrul căruia jurnalista îi solicită poziția referitor la faptul că numele ei figurează
în primul raport Kroll. Totodată, jurnalista mai menționează că și „Ziarul de Gardă” a scris că ea
a utilizat conturi din banca letonă și a obținut credite în proporții destul de mari din una din cele
trei bănci – Unibank.
Candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului Politic
„Partidul Popular din Republica Moldova”, Maxim Braila, a fost reflectat în context pozitiv în
subiectele despre: Maxim Braila a distribuit un clip pe rețelele de socializare. În adresare, acesta
declară că locuitorii Chișinăului doresc să vadă în fotoliu un primar tânăr, care să schimbe situația
din oraș spre bine: „Oamenii s-au săturat de haosul cel observăm în oraș. Oamenii doresc un tânăr
care să schimbe situația din oraș spre bine. Eu cred în Chișinău” (03.05.2018).
Constantin Codreanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a fost nuanțat în context pozitiv în cadrul
subiectelor despre: Constantin Codreanu se declară cel mai tânăr candidat cu planuri pentru o
perspectivă îndelungată și a cărui experiență este obținută în Europa. El este gata să renunțe la
funcția de deputat în Parlamentul României și să ocupe fotoliul de primar al orașului, pentru ca să
transforme capitala Moldovei într-un adevărat oraș european. Acesta crede cu adevărat în ideea
unionismului, datorită căreia și a mers în politică. Constantin Codreanu: „Eu sunt omul pe care
nu-l motivează funcția. Deja de 15 ani motivarea mea o constituie ideea, datorită căreia eu am
venit în politică. Sunt bucuros că am făcut acest pas. Datorită acesteia, am reușit să realizez multe
fapte concrete, ce a determinat majorarea celor care cred în unionism”. În ceea ce privește pe cei
care nu cred în unionism, el este gata să vorbească constructiv, în vederea schimbării viziunii lor.
Pentru unioniști, Codreanu este un candidat de perspectivă. Astăzi este gata să-l susțină la alegeri
Mișcarea „Sfatul Țării 2”: ,,Este cel mai tânăr candidat pentru funcția de primar al Capitalei și
are relații speciale cu România. Cu ajutorul acesteia suntem încrezuți că va reuși să transforme
Chișinăul într-un oraș european, cu care fiecare din noi ne vom mândri” (04.05.2018); Candidatul
PUN, Constantin Codreanu, a vizitat suburbia Sângera, aflând cele mai dureroase probleme cu
care se confruntă locuitorii. Astfel, Codreanu a declarat că după alegerea sa în fotoliul de primar
de Chișinău, acestea și alte probleme ale suburbiei vor fi numaidecât rezolvate (07.05.2018).
Alexandra Can, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Național Liberal, a fost prezentată în context pozitiv în subiectul din 08.05.2018, în
cadrul căruia și-a prezentat platforma electorală, care prevede: înfrumusețarea atât a orașului, cât
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și a suburbiilor, restaurarea monumentelor istorice, asigurarea cu locuințe familiile sociale tinere,
construcția unui drum adiacent orașului și instaurarea unei colaborări strânse cu România.
Alexandra Can: „În mediul ambiant propun utilizarea deșeurilor prin sistemul integrat.
Implementarea principiului „cine poluează – plătește”. De asemenea, prioritatea mea este
implementarea proiectului pentru modernizarea suburbiilor, dezvoltarea unei agriculturi
moderne și ecologice în comune, pe teritorii mici și medii”. La fel, candidata propune desfășurarea
referendumurilor pentru luarea deciziilor importante în vederea dezvoltării Capitalei și angajarea
în Primărie a personalului profesional. În sfera învățământului, Alexandra Can promite verificarea
permanentă a alimentării în grădinițe și școli, implementând sistemul european de colectare a
produselor. Candidata PNL intenționează să implementeze planul național de integrare europeană
prin unirea cu România. În acest sens, ea este gata să lucreze pentru a atrage investiții din România,
stabilirea colaborării cu statul vecin în diferite domenii și crearea unui centru moldo-român. În
acest sens, Alexandra Can a îndemnat toții locuitorii mun. Chișinău care văd viitorul în Europa și
România să voteze pentru ea la alegerile locale din 20 mai.
Detaliere:
Candidați
electorali
R. Apostolova, PȘ
I. Ceban, PSRM
A. Năstase,
PPPDA
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
A. Can, PNL
M. Braila, PPRM
A. Roșco, PCNM
V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM

14 min. 06 sec.
11 min. 04 sec.
07 min. 31 sec.

pozitivă
10 min. 46 sec.
09 min. 19 sec.
05 min. 41 sec.

Conotație
neutră
03 min. 06 sec.
01 min. 23 sec.
01 min. 50 sec.

negativă
14 sec.
22 sec.
0 sec.

06 min. 58 sec.
04 min. 57 sec.
03 min. 10 sec.
02 min. 52 sec.
02 min. 20 sec.
48 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

04 min. 21 sec.
03 min. 17 sec.
02 min. 14 sec.
01 min. 15 sec.
02 min. 06 sec.
09 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

02 min. 37 sec.
01 min. 40 sec.
56 sec.
01 min. 37 sec.
14 sec.
39 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

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

Candidați
electorali
R. Apostolova, PȘ
I. Ceban, PSRM
A. Năstase,PPPDA
V. Munteanu, PL
S. Radu, ID
C. Codreanu, PUN
V. Costiuc, PPDA
A. Can, PNL
M. Braila, PPRM
A. Roșco, PCNM
V. Strătilă, PVE
A. Mîțu, PRSM

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

14 min. 06 sec.
11 min. 04 sec.
07 min. 31 sec.
06 min. 58 sec.
04 min. 57 sec.
03 min. 10 sec.
02 min. 52 sec.
02 min. 20 sec.
48 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

10 min. 50 sec.
02 min. 49 sec.
02 min. 20 sec.
01 min. 35 sec.
01 min. 36 sec.
12 sec.
01 min. 02 sec.
37 sec.
10 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

03 min. 16 sec.
08 min. 15 sec.
05 min. 11 sec.
05 min. 23 sec.
03 min. 21 sec.
02 min. 58 sec.
01 min. 50 sec.
01 min. 43 sec.
38 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM a fost reflectat în volum
de 31,3%, urmat de PȘ – cu 30,7%. Aproximativ cu același volum procentual s-au evidențiat
PPDA și PL, care au acumulat 10,6 la sută și, respectiv, 10 la sută. ID a fost reflectat în volum
de 6,1%, PUN – de 3,9%, PPDA – de 3,5%, iar PNL și PPRM au fost mediatizate în proporție
de 2,9% și, respectiv, 1%.
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Conotația reflectării:

Conotația pozitivă și negativă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat
subiectelor despre candidații înaintați la funcția de Primar General al orașului Chișinău.
PSRM a fost suplimentar prezentat în context pozitiv în subiectele despre: Partidul Politic
„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a organizat, pe 1 mai, un marș de Ziua
Internațională a Muncii. În cadru a evoluat președintele PSRM, Zinaida Greceanîi („Astăzi, cel
mai actual pentru Moldova este anume această sărbătoare, întrucât aceasta este sărbătoarea
luptei pentru drepturile muncitorilor, pentru echitatea socială, pentru statul social. La urma
urmei, pentru apărarea Patriei. Astfel, pentru noi este importantă”) și deputatul PSRM, Vlad
Bătrîncea („Noi, cei participanți la acest miting pentru egalitate socială, și conducerea
responsabilă exprimăm susținerea totală cursului politic a președintelui Republicii Moldova, I.
Dodon, și inițiativelor lui sociale în condițiile în care toate inițiativele sociale ale președintelui
sunt blocate de guvernare și de majoritatea parlamentară. Noi vedem unica posibilitate a
realizărilor președintelui prin trecerea la forma de guvernământ republică prezidențială”). În
subiect se mai menționează că reprezentanții PSRM au declarat că sunt extrem de hotărâți pentru
a continua lupta dusă ani de zile împotriva cursului social-politic al guvernării și majorității
parlamentare. La fel, sunt orientați spre schimbarea regimului politic și cursului nociv al țării, în
urma învingerii PSRM la parlamentarele din toamna acestui an (02.05.2018); Satul Ratuș din rnul Telenești a semnat Declarația simbolică de unire a Moldovei cu România. În subiect se mai
menționează că și PSRM a pornit o campanile majoră în susținerea suveranității țării (07.05.2018).
Partidul Politic „ȘOR” a fost reflectat în context pozitiv în subiectele despre: Mai mult de
800 de membri noi ai Partidului Șor au obținut carnet de membru în cadrul organizațiilor teritoriale
din Fălești, Soroca, Dondușeni și Briceni. Astfel, în cadrul subiectului se afirmă că însuși
președintele Partidului, primarul de Orhei, Ilan Șor, le-a aminti încă o dată noilor membri scopurile
principale și sarcinile partidului, specificând principalele direcții de lucru ale partidului pe întreg
teritoriul țării. La rândul său, locuitorii din nord l-au întâmpinat pe Ilan Șor cu căldură, flori și
aplauze. Înainte de a felicita noii membri, Ilan Șor a amintit de numeroasele proiecte realizate la
Orhei, care țin de formarea înaltelor standarde sociale: „În primul rând, capitalul matern. Astăzi,
în Orhei noi plătim pentru primul copil 7 mii de lei, pentru al doilea – zece mii. Al doilea moment
este locuința socială. Oricare familie de până la 30 ani are dreptul de a primi locuință socială cu
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condiția ca unul dintre membri să lucreze în sectorul bugetar. La noi sunt magazine sociale, de
care cred că ați auzit și care, în următoarea lună, se va deschide și la dvs., în acest minunat oraș.
Acest proiect este unul foarte important. El comportă asigurare socială și responsabilitate socială.
În programa noastă există și alte două puncte foarte importante: medicina și învățământul. În
privința învățământului, noi pledăm pentru aceea ca învățământul mediu și superior să fie gratis
pentru toți în țară”. La rândul lor, noii membri au declarat că partidul a reușit multe să realizeze,
de aceea sunt gata să muncească împreună cu acesta pentru binele orașelor și satelor în toată țara:
„Eu de baștină sunt orheian și știu foarte bine ce s-a realizat acolo și de care sunt foarte bucuros,
de aceea eu sper că ceva vor face. Ei nu sunt dintre cei care vorbesc și ulterior nu fac”; „Doresc
ca el să continue ceea ce a început și să îl susțină nu numai eu, ci și cei din sala dată, dar să fie
susținut de toți cetățenii Republicii Moldova, deoarece e un mare început, lucruri mari numai cu
poporul se pot desfășura”; „Eu nu am fost în Orhei, dar de pe poze, mie îmi place situația în acest
oraș. Vreau la fel să fie și la noi, în or. Soroca”; „Pentru mine e o sărbătoare. Eu demult am vrut
să intru în partid, de atunci când am văzut ce rezultate s-a obținut. De asemenea, ce face dl Șor
pentru popor, pentru bătrâni” (02.05.2018); Ilan Șor a acordat carnete de partid tinerilor din
Drochia, Edineț și Ocnița. În subiect se menționează că programul electoral al partidului Politic
„ȘOR” este îndreptat pentru întreținerea generației tinere. Aceasta implică: asigurarea cu loc de
muncă, crearea condițiilor bune de trai etc. În acest sens, în cadrul subiectului se mai menționează
că ocupând funcția de primar al or. Orhei, Ilan Șor a reușit să introducă un șir de programe pentru
ajutorul oamenilor. În anul curent, acasă s-au întors circa 50 de absolvenți ai universităților, iar
acum lucrează la întreprinderile municipale din oraș. Totodată, Ilan Șor s-a referit la programul
casei sociale: ,,Dacă persoana este căsătorită, dacă unul din membrii familiei activează în sfera
bugetară, atunci el are dreptul de a primi, timp de 35 ani, o casă, un apartament, 50 m2, doar la
500 de lei pe lună”. Programa cuprinde și plata unui capital de maternitate. Astfel, la nașterea
primului copil, Primăria acordă 7000 de lei, iar la cel de-al doilea – 10.000 de lei. În cadru au
evoluat câțiva participanți la eveniment: „Pentru ca tinerii să nu plece, pentru ca să avem de lucru
în țara noastră”; „Mi-a plăcut programa pentru tineret, ca ei să lucreze acasă, pentru ca să aibă
un viitor aici” (07.05.2018); La adunarea teritorială a PȘ din or. Taraclia, Ilan Șor a vorbit despre
prioritățile partidului, cum ar fi realizarea programelor sociale în beneficiul cetățenilor din
Republica Moldova. Totodată, s-au făcut referințe la reușitele obținute de partidul Politic „ȘOR”
în orașul Orhei (07.05.2018); Locuitorii orașului Orhei au sărbătorit, pe 9 mai, Ziua Victoriei,
organizată de partidul Politic „ȘOR”. În cadrul subiectului se afirmă că mai mult de 5000 de
persoane, membri de partid, veterani, maturi, tineri, toți se declară urmașii victoriei. Președintele
PȘ, Ilan Șor: „Eu nu vreau astăzi să vorbesc mult, pur și simplu vreau să chem pe toți să ne
închinăm față de veterani, față de cei care nu sunt cu noi și față de cei care sunt cu noi. Mulțumesc
mult!” (09.05.2018).
PȘ a fost reflectat în context negativ în subiectul despre: Candidatul PL la Primăria
Chișinău, Valeriu Munteanu, a cerut excluderea Partidului Politic „Șor” din campania electorală.
Potrivit acestuia, PȘ a încălcat prevederile legislației Republicii Moldova, care se referă la
participarea cetățenilor străini în campania electorală și finanțarea acestora. Cerința solicitată de
candidatul Valeriu Munteanu vine ca urmare a organizării de PȘ a unui concert pe 12 mai în cadrul
căruia au cântat interpretul de origine rusă Iosif Kobzon (07.05.2018).
Detaliere:
Partide
politice
PSRM
PȘ
PPPDA
PL
ID

Timp total
25 min. 27 sec.
24 min. 56 sec.
08 min. 39 sec.
08 min. 07 sec.
04 min. 57 sec.

pozitivă
10 min. 45 sec.
18 min. 54 sec.
06 min. 27 sec.
05 min. 30 sec.
03 min. 17 sec.

Conotație
neutră
14 min. 20 sec.
05 min. 17 sec.
02 min. 12 sec.
02 min. 37 sec.
01 min. 40 sec.

negativă
22 sec.
45 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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PUN
PPDA
PNL
PPRM
PCNM
PVE
PRSM

03 min. 10 sec.
02 min. 52 sec.
02 min. 20 sec.
48 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

02 min. 14 sec.
01 min. 15 sec.
02 min. 06 sec.
09 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

56 sec.
01 min. 37 sec.
14 sec.
39 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
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 67,1%, iar cota femeilor a fost de 32,9%.
Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „RTR
Moldova”, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai 2018, a reflectat preponderent, prin conotație
pozitivă, Partidul Politic „ȘOR”.
Prin urmare, se constată că postul de televiziune „RTR Moldova” nu a respectat art. 7 alin.
(2): „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” și alin. (3):
„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au
obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul
audiovizualului.
Este de specificat că postul de televiziune „RTR Moldova”, în perioada de raport 30 aprilie
– 09 mai 2018, nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.
DIRECȚIA MONITORIZARE TV
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