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RAPORT 

 

Cu privire la monitorizarea principalelor buletine 

informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, 

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

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

Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul 

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

XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei 

electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele 

localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile 

audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 

16/101 din 21.07.2017), pe perioadele: 10-20 mai 2018  

și 23 mai – 03 iunie 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” („Știri” – 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 10-20 mai 2018 și 23 mai – 03 iunie 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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CAPITOLUL I 

TURUL I- perioada: 10-20 mai 2018 

 

 

În perioada de raport 10-20 mai 2018, posturile de televiziune supuse monitorizării au 

difuzat în total 274 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” (53 de subiecte), urmat de „Moldova-1” (39 de subiecte), „Jurnal TV” (37 de subiecte), „NTV 

Moldova” (33 de subiecte), „RTR Moldova” (31 de subiecte) și „TV 8” (30 de subiecte). Posturile 

de televiziune „ITV” și „TVC 21” au difuzat același număr de subiecte – 18 subiecte fiecare. 

„Exclusiv TV” a difuzat 15 subiecte, iar „Ren Moldova” – 0 subiecte. 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

Primar General al mun. Chișinău a fost Ion Ceban – cu 27,3% (01 oră 26 min. 23 sec.), urmat 

de Andrei Năstase și Silvia Radu, cu 17,1% (54 min. 00 sec.) și, respectiv, 15,7% (49 min. 49 

sec.). Candidatul PUN, Constantin Codreanu, și candidatul PL, Valeriu Munteanu, au 

obținut aproximativ același volum procentual de 9,6 la sută (30 min. 15 sec.) și, respectiv, de 

9,1 la sută (28 min.53 sec.). Maxim Braila a fost mediatizat în volum de 4,9% (15 min. 21 

sec.), Reghina Apostolova – de 4,3% (13 min. 33 sec.), iar Alexandra Can a fost reflectată în 

volum de 3,1% (09 min. 45 sec.). Vasile Costiuc a obținut 2,8% (09 min. 00 sec.), Alexandr 

Roșco – 2,3% (07 min. 15 sec.), Victor Strătilă – 2% (06 min. 16 sec.), iar Alexandru Mîțu a 

acumulat 1,9% (05 min. 55 sec.).   
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Conotația reflectării:  

 

 
 

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

Constantin Codreanu, Valeriu Munteanu, Reghina Apostolova, Alexandra Can și Alexandr Roșco 

au fost reflectați în context pozitiv, neutru și negativ, iar Maxim Braila, Vasile Costiuc, Victor 

Strătilă și Alexandru Mîțu au fost reflectați în context pozitiv și neutru. 

 

Detaliere: 

 

Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 01 oră 26 min. 23 sec. 01 oră 00 min. 55 sec. 22 min. 52 sec. 02 min. 36 sec. 

A. Năstase, PPPDA 54 min. 00 sec. 15 min. 17 sec. 34 min. 57 sec. 03 min. 46 sec. 

S. Radu, ID 49 min. 49 ec. 10 min. 55 sec. 27 min. 33 sec. 11 min. 21 sec. 

C. Codreanu, PUN 30 min. 15 sec. 09 min. 49 sec. 16 min. 16 sec. 04 min. 10 sec. 

V. Munteanu, PL 28 min.53 sec. 03 min. 42 sec. 21 min. 17 sec. 03 min. 54 sec. 

M. Brăila, PPRM 15 min. 21 sec. 05 min. 59 sec. 09 min. 22 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 13 min. 33 sec. 02 min. 52 sec. 05 min. 41 sec. 05 min. 00 sec. 

A. Can, PNL 09 min. 45 sec. 04 min. 51 sec. 04 min. 40 sec. 14 sec. 

V. Costiuc, PPDA 09 min. 00 sec. 01 min. 32 sec. 07 min. 28 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 07 min. 15 sec. 02 min. 25 sec. 04 min. 34 sec. 16 sec. 

V. Strătilă, PVE 06 min. 16 sec. 01 min. 46 sec. 04 min. 30 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 05 min. 55 sec. 02 min. 34 sec. 03 min. 21 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 01 oră 26 min. 23 sec. 36 min. 28 sec. 49 min. 55 sec. 

A. Năstase, PPPDA 54 min. 00 sec. 15 min. 20 sec. 38 min. 40 sec. 

S. Radu, ID 49 min. 49 ec. 15 min. 31 sec. 34 min. 18 sec. 

C. Codreanu, PUN 30 min. 15 sec. 07 min. 49 sec. 22 min. 26 sec. 

V. Munteanu, PL 28 min.53 sec. 10 min. 21 sec. 18 min. 32 sec. 

M. Brăila, PPRM 15 min. 21 sec. 07 min. 06 sec. 08 min. 15 sec. 

R. Apostolova, PȘ 13 min. 33 sec. 02 min. 11 sec. 11 min. 22 sec. 

A. Can, PNL 09 min. 45 sec. 04 min. 20 sec. 05 min. 25 sec. 

V. Costiuc, PPDA 09 min. 00 sec. 03 min. 45 sec. 05 min. 15 sec. 

A. Roșco, PCNM 07 min. 15 sec. 02 min. 19 sec. 04 min. 56 sec. 

V. Strătilă, PVE 06 min. 16 sec. 02 min. 35 sec. 03 min. 41 sec. 

A. Mîțu, PRSM 05 min. 55 sec. 02 min. 46 sec. 03 min. 09 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 – 40,8% (03 ore 04 min. 27 sec.), urmată de PPPDA – cu 12,6% (56 min. 46 

sec.). ID a obținut 11% (49 min. 49 sec.), PL – 10,8% (48 min. 45 sec.), iar PUN a acumulat 

8,5% (38 min. 34 sec.). PȘ a fost mediatizat cu 4,4% (19 min. 46 sec.), PPRM – cu 3,4% (15 

min. 21 sec.), PNL – cu 2,2% (09 min. 55 sec.), PPDA – cu 2% (09 min. 00 sec.), iar PCNM a 

fost reflectat cu 1,6% (07 min. 15 sec.). Cu același volum procentual de 1,4 la sută (06 min. 

16 sec.) au fost prezentați PVE și PRSM. 
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Conotația reflectării: 

 

 
 

 PSRM, PPPDA, ID, PL, PUN, PȘ, PNL și PCNM au fost prezentați în context pozitiv, 

neutru și negativ, iar PPRM, PPDA, PVE și PRSM au fost nuanțați în context pozitiv și neutru. 

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 

03 ore 04 min. 27 

sec. 

01 oră 22 min. 40  

sec. 

01 oră 37 min. 26 

sec. 

04 min. 21 sec. 

PPPDA 56 min. 46 sec. 15 min. 40 sec. 37 min. 20 sec. 03 min. 46 sec. 

ID 49 min. 49 sec. 10 min. 55 sec. 27 min. 33 sec. 11 min. 21 sec. 

PL 48 min. 45 sec. 03 min. 42 sec. 39 min. 42 sec. 05 min. 21 sec. 

PUN 38 min. 34 sec. 09 min. 49 sec. 24 min. 27 sec. 04 min. 18 sec. 

PȘ 19 min. 46 sec. 03 min. 56 sec. 10 min. 35 sec. 05 min. 15 sec. 

PPRM 15 min. 21 sec. 05 min. 59 sec. 09 min. 22 sec. 0 sec. 

PNL 09 min. 55 sec. 04 min. 51 sec. 04 min. 50 sec. 14 sec. 

PPDA 09 min. 00 sec. 01 min. 32 sec. 07 min. 28 sec. 0 sec. 

PCNM 07 min. 15 sec. 02 min. 25 sec. 04 min. 34 sec. 16 sec. 

PVE 06 min. 16 sec. 01 min. 46 sec. 04 min. 30 sec. 0 sec. 

PRSM 06 min. 08 sec. 02 min. 34 sec. 03 min. 34 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 75,9%, iar cota femeilor – de 24,1%. 
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Moldova-1 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului public de televiziune „Moldova 1”, candidatul PSRM, Ion Ceban, a 

obținut cea mai mare pondere – de 22,8%, fiind urmat de Andrei Năstase – cu 19,6%. 

Candidatul independent Silvia Radu a fost mediatizată în volum de 18,4%, fiind urmată de 

Constantin Codreanu – cu 14,6% și Valeriu Munteanu – cu 13,1%. Candidatul PȘ, Reghina 

Apostolova, a beneficiat de o reflectare de 6,6%, cu aceeași pondere de reflectare – 2,4 la 

sută au fost mediatizați Maxim Braila și Alexandra Can. 
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Conotația reflectării: 

 

 
 

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Ion Ceban a prezentat soluții pentru 

susținerea tinerelor familiei. Ion Ceban, candidat PSRM pentru Primăria Capitalei, promite 

locuințe accesibile în Chișinău pentru toți doritorii și lansarea mai multor programe în acest sens 

dacă va fi ales. Concurentul va atrage o atenție deosibită tinerilor orfani. Totodată, Ceban își mai 

propune soluționarea problemei șomajului în municipiu, dar și atragerea în țară a cetățenilor care 

muncesc peste hotare prin încurajare în vederea deschiderii unei afaceri. Ion Ceban: „Două 

programe menite să soluționeze problema – locuințe accesibile și „CASA MEA”. O atenție sporită 

din partea mea și a echipei mele vor fi familiile formate din tineri orfani. Voi semna o dispoziție 

la Primărie să fie elaborat un registru al tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă. Acestor 

tineri li se vor comunica în mod prioritar despre funcțiile vacante în subdiviziunile sau 

întreprinderile municipale” (10.05.2018); Candidatul pentru funcția de primar al Capitalei din 

partea PSRM își propune să îmbunătățească calitatea vieții asistenților sociali din municipiu, dacă 

vai fi ales. Ion Ceban a propus mai multe măsuri în acest sens, printre care adaosul la salarii, 

alocații pentru chirie, ușurarea condițiilor de muncă. El își mai propune să asigure pedagogii și 

asistenții sociali cu transport de serviciu, precum și cu spațiu de serviciu confortabil. Ion Ceban: 

„Noi vom oferi compensații parțiale la închirierea spațiului locativ. Vom identifica mijloacele 

financiare necesare, astfel încât și cei din sistemul de asistență socială din Chișinău să primească 

adaosuri salariale. Să-i asigur cu transportul necesar așa cum prevede Regulamentul, și așa cum 

este normal să fie. Să asigurăm asistenților sociali și lucrătorilor sociali abonamente pentru 

transportul urban” (11.05.2018); Familia tradițională este locul unde copiii deprind dragostea de 

cele sfinte, învață respectul față de tradițiile și valorile poporului nostru. De această părere este 

candidatul din partea PSRM, Ion Ceban, la funcția de primar de Chișinău, el a participat, împreună 

cu familia sa, la marșul pentru susținerea familiei tradiționale organizat de Mitropolia Moldovei. 

Ceban a scris pe o rețea de socializare că: „Familia e cea mai importantă și frumoasă realizare în 

viața unui om și e cea care asigură continuitatea unui neam”. În reportaj apar fotografii cu 

candidatul la funcția de primar de Chișinău, Ion Ceban, PSRM, unde participă la marșul dat 

împreună cu familia și copiii (12.05.2018); Ion Ceban, candidatul pentru Primăria Capitalei din 

partea PSRM, vrea să reformeze din temelie sistemul comunal-locativ. În urma reorganizării, Ion 
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Ceban își propune o inventariere pentru a depista problemele și neregulile. Noul concept va consta 

în dotarea întreprinderii cu tehnică nouă, fapt ce va eficientiza calitatea serviciilor prestate de 

instituție. Ion Ceban: „Începerea unei ample inventarieri care să scoată în evidență starea reală 

a lucrurilor. Reforma pe care avem de gând să o implementăm urmează să ne ofere în final un 

sistem eficient, care să asigure ordinea în domeniul gospodăriei locativ-comunale. Să identificăm 

de a majora salariile angajaților, de asemenea ne punem drept scop să-i asigurăm cu tichete de 

masă, deoarece știm că acele condiții materiale pe care le au, respectiv, angajații, de regulă nu 

le permite să se alimenteze corect” (14.05.2010); Candidatul pentru funcția de primar al Capitalei 

din partea PSRM, Ion Ceban, vrea să dezvolte mediul de afaceri din Chișinău, dacă va deveni edil. 

El își propune să constituie un consiliu economic pe lângă primarul general și să aibă abordări 

pentru toate categoriile de business. Ceban mai promite noi parcuri industriale și să acorde 

asistență în construcția infrastructurii, dar și tinerilor antreprenori prin alocații și asigurarea cu 

spații de activitate. Ion Ceban: „Vom facilita deschiderea unei subzone noi a expo-businessului 

Chișinău, vom ajuta la crearea de noi parcuri industriale prin asistența în construcția 

infrastructurii a zonelor industriale, instruirea muncitorilor. Vom crea un mecanism pentru 

punerea în aplicare a acordurilor de investiție între Primărie și investitori strategici. Și vom oferi 

sprijin administrativ proiectelor economice, rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

investitorii” (15.05.2018); Întreținerea unui dialog permanent cu uniunile de creație pentru a putea 

reacționa prompt, în măsura competențelor și posibilităților, la orice problemă cu care se confruntă 

oamenii de cultură și artă. Este promisiunea candidatului PSRM pentru funcția de primar al 

Capitalei, Ion Ceban. El intenționează să numească un consilier al primarului general responsabil 

de relația cu oamenii de creație. „Voi veni cu inițiativa instituirii unui fond de susținere a oamenilor 

de creație. Din acest fond vor fi alocate cărți, organizate expoziții de sculptură și pictură, concerte, 

sări de creație, achitarea deplasărilor importante ale oamenilor la diverse simpozioane și 

conferințe. O altă măsură pe care o avem în vedere este identificarea unor spații, proprietate 

municipală, ce vor fi puse la dispoziția oamenilor de creație pentru deschiderea atelierelor 

artistice”, a declarat Ion Ceban (16.05.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, promite aplicarea 

unei noi proceduri de vânzare și arendare a proprietății municipale și a licitațiilor deschise. 

Importante mijloace financiare Ceban intenționează să obțină de pe urma luptei cu corupția, iar 

unele din instrumentele de bază în acest sens va fi asigurarea transparenței totale în activitatea 

Primăriei. Un element va fi crearea unui singur centru pentru furnizarea serviciilor municipale ce 

va funcționa pe principiul ghișeului unic. „Considerăm că o luptă reală și eficientă cu corupția 

din Primărie ne poate aduce anual câteva sute de milioane de lei. Banii care vor fi eliberați 

suplimentar vor fi folosiți pentru oraș și oameni. Vom avea grijă ca banii bugetați să fie cheltuiți 

rațional și cu maximă eficiență”, a declarat Ion Ceban (17.05.2018); Campania electorală a fost o 

oportunitate suplimentară pentru a-și prezenta viziunea și modul în care vor fi soluționate 

problemele Capitalei. Candidatul PSRM pentru Primăria Chișinău, Ion Ceban, a trecut în revistă 

totalurile campaniei electorale pentru scrutinul din 20 mai. El a anunțat că a avut peste 130 de 

întâlniri cu locuitorii municipiului Chișinău, a organizat 30 de conferințe de presă și a participat la 

18 emisiuni și dezbateri TV. Ceban i-a îndemnat pe locuitorii capitalei să iasă duminică la vot: „În 

perioada campaniei electorale am avut peste 133 de întâlniri cu cetățenii, în cadrul cărora am 

expus platforma noastră electorală, viziunea asupra problemelor cu care se confruntă capitala și 

am răspuns la întrebările oamenilor. Meritați o viață mai bună și eu, împreună cu echipa mea, vă 

promitem că acest lucru va deveni realitate. Să salvăm împreună Chișinăul, să-i dăm o nouă șansă 

la viață, să alegem viitorul pe care îl merităm, duminică, 20 mai 2018” (18.05.2018).  

Într-o conotație negativă, Ion Ceban a fost prezentat în cadrul subiectelor despre: 

Candidatul PL la funcția de primar de Chișinău, Valeriu Munteanu, a declarat că l-a atacat în 

judecată pe socialistul Ion Ceban, pentru că ar fi publicat materiale electorale cu fotografiile lui 

Igor Dodon, Vladimir Putin sau Aleksandr Lukașenko contrar Codului electoral (12.05.2018); 

Valeriu Munteanu critică dur programele electorale ale contracandidaților săi. Potrivit lui, Silvia 

Radu, Ion Ceban și Andrei Năstase nu au o viziune proprie asupra Chișinăului și îi învinuiește că 

s-au inspirat din programul său. Valeriu Munteanu: „Programul domnului Năstase, declar cu toată 
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responsabilitatea, este cel mai neeuropean program, care alternează cu încălcarea Acordului de 

Asociere. Referatele pentru clasa a patra sunt mai serioase, pe care le fac copiii, mai profunde și 

cu mai multă înțelegere a substanței decât programul între ghilimele al Silviei Radu. La dl Ceban 

și mai puțin. Putem reține din programul dumnealui doar că funcționarii din Primărie vor fi 

epurați pe criterii etnice” (14.05.2018).  

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

a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre: Candidatul PL,  Valeriu 

Munteanu, a îndemnat astăzi locuitorii Capitalei să iasă duminică la vot și să-l aleagă, pentru că 

luptă pentru un Chișinău european. El și-a criticat contracandidații și programul lor electoral, 

pentru că ar fi imposibil de realizat, accentuând că el este singurul care știe, vrea și poate să 

transforme Chișinăul într-o capitală europeană (18.05.2018). 

Negativ, Valeriu Munteanu a fost mediatizat în subiectul despre: Valeriu Munteanu 

candidatul PL pentru fotoliul de primar de Chișinău, susține că programul electoral al 

contracandidatului său din PPDA, PAS, PLDM, Andrei Năstase, nu corespunde Acordului de 

Asociere dintre Moldova și UE. Reprezentatul lui Andrei Năstase, Inga Grigoriu, a respins 

acuzațiile aduse de Valeriu Munteanu referitor la programul electoral al lui Andrei Năstase. „Acest 

program a fost elaborat și de experți, Munteanu a spus multe aberații. Nu cred că trebuie să le 

comentăm, omul ăsta e la fel de complice ca și toți oamenii care au fost în acest sistem. Aceștia 

sunt oamenii care au ajutat acest sistem să se consolideze în jurul unui singur om” (15.05.2018).  

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

mun. Chișinău, Constantin Codreanu, a obținut o conotație pozitivă în subiectul despre: Liderul 

formațiunii PUN, Anatol Șalaru, a scris într-o postare pe Facebook că: „Municipiul are nevoie de 

un primar precum Constantin Codreanu, pentru ca Rusia să nu ajungă din nou stăpână în 

Basarabia românească” (10.05.2018); Victoria candidatului PUN, Constantin Codreanu, la 

alegerile din Chișinău ar însemna primul pas spre unirea Republicii Moldova cu România, în 

condițiile în care populația din Moldova manifestă o dorință din ce în ce mai mare pentru 

reunificare. De această părere este Sorin Roiba, președintele Comitetului național al republicanilor 

americani de origine română: „Dorința oamenilor de aici nu poate fi onorată de nimeni. Acești 

oameni au dreptul să se unească cu Țara-Mamă, așa cum au făcut-o exact acum 100 de ani” 

(10.05.2018); Traian Băsescu își reconfirmă sprijinul pentru Constantin Codreanu. Fostul 

președinte al României, președinte de onoare al Partidului Unității Naționale (PUN), Traian 

Băsescu, îi îndeamnă pe locuitorii Capitalei să-l voteze pe Constantin Codreanu la alegerile din 20 

mai. Băsescu confirmă că din punct de vedere politic este esențial ca un candidat proeuropean și 

proromân să câștige alegerile din Chișinău. Mai mult, el s-a arătat satisfăcut de cotația lui Codreanu 

din ultimul sondaj de opinie privind alegerile de primar al Capitalei. „Este un politician 

responsabil, care și-a asumat și unionismul, iar astăzi curentul unionist este tot mai puternic în 

Republica Moldova și Chișinău, și datorita lui Constantin Codreanu. Codreanu a reușit să ajungă 

la 8,2 la sută. Pentru noi este o performanță foarte bună!” a declarat Traian Băsescu (11.05.2018); 

Foștii deținuți politic și deportați din Chișinău susțin candidatura lui Constantin Codreanu pentru 

Primăria Chișinău. Membrii asociațiilor obștești a foștilor deținuți politici și deportați au adoptat 

o rezoluție prin care au decis acordarea votului de încrederea lui Codreanu la alegerile din 20 mai. 

Potrivit rezoluției, membrii asociațiilor consideră necesară consolidarea forțelor democratice de 

dreapta prin propunerea unui singur candidat pentru funcția de primar general al Capitalei, acesta 

să reprezinte întregul forum unionist. Candidatul cel mai indicat în acest context este Constantin 

Codreanu, se arată în document. Anterior, Partidul Liberal Reformator, Partidul Mișcarea Populară 

și Uniunea Centristă și-au declarat susținerea pentru Codreanu. Concurentul a primit un mesaj de 

susținere și din partea primarului de Brașov, George Scripcaru. Și Mișcarea Unionistă Sfatul Țării 

2, într-o conferință de presă, a declarat că membrii acesteia îl susțin unanim pe Constantin 

Codreanu (13.05.2018); Constantin Codreanu și-a prezentat platforma electorală studenților de la 

Universitatea Tehnică din Chișinău. Candidatul PUN le-a promis tinerilor locuri de muncă acasă 

și apartamente în municipiul Chișinău. În prezent, deputat în Parlamentul de la București, 

Codreanu a declarat: „Investițiile pentru proiectele sale vor veni din România și vor fi direcționate 
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pentru a crea condițiile necesare unui trai decent și transformarea orașului Chișinău într-un oraș 

autentic european. Tinerii sunt unul dintre grupul țintă al campaniei mele electorale pentru că 

vreau să contribuie la societatea noastră, nu vreau să plece peste hotare. Vreau să le creez condiții 

de muncă, vreau să le creez condiții pentru a locui în municipiul Chișinău și vreau împreună să 

construim un Chișinău mai bun, cu adevărat european” (15.05.2018).  

Negativ, Constantin Codreanu a fost mediatizat în subiectul despre: Ieri candidatul PUN, 

Constantin Codreanu, a fost sancționat prin avertizare de către Consiliul Electoral de 

Circumscripție Chișinău, după ce a postat pe rețelele de socializare imagini cu persoane publice 

care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova (17.05.2018).  

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

General al mun. Chișinău, Maxim Braila, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectului despre: 

Viitorul nu se obține prin indiferență, dar prin luptă politică, este convingerea candidatului 

Partidului Popular pentru Primăria Chișinău, Maxim Braila, care este îngrijorat de prezența scăzută 

la vot a tinerilor. Concurentul electoral îi îndeamnă să nu fie indiferenți și să participe la alegerile 

din 20 mai, pentru a contribui la dezvoltarea Capitalei. Cel mai tânăr candidat spune că prin acest 

gest încearcă să inspire semenii. El a mai promis că în toamnă va planta o mie de copaci în parcul 

„La Izvor” din surse proprii. „Prin faptul că m-am implicat în această campanie electorală, eu 

vreau să arăt tinerilor că este foarte important ca fiecare cetățean să se implice, să se implice cât 

în faptul de a candida la alegeri, atât să se implice pe 20 mai. Prin votul nostru facem alegerea 

pe care noi cu dumneavoastră ne dorim, prin vot aducem mai multă democrație”, a declarat Maxim 

Braila (17.05.2018).  

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

obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectului despre: Silvia Radu a plantat flori în parcul 

„Ștefan cel Mare” din Chișinău. Candidatul independent la funcția de primar de Chișinău, Silvia 

Radu, a menționat că astfel a decis să continue campania „Fă ceva bun pentru Chișinău”, care a 

fost lansată pentru alegerile locale din 20 mai. Totodată, pe pagina sa de Facebook ea a scris că: 

„Locuitorii capitalei au apreciat inițiativa și a afirmat că în această campanie să încercăm să 

facem lucruri concrete pentru oraș decât să montăm panouri publicitare la tot pasul. Noi ne dorim 

un oraș verde și curat”. În reportaj apar imagini cu Silvia Radu, care plantează flori în parcul 

„Ștefan cel Mare” (12.05.2018); „Noi încercăm să le facem mai frumoase!!!” Este mesajul 

candidatului independent Silvia Radu pe o rețea de socializare că politicienilor din Consiliul Local 

nu le-a păsat de viitorul copiilor. Astăzi, împreună cu un om de afaceri, Radu a amenajat o 

grădiniță, au fost vopsite locurile de joacă și s-a făcut ordine, în încercarea de a le crea un mediu 

mai plăcut copiilor. Potrivit Silviei Radu, campania „Fă ceva mai bun pentru Chișinău” merge mai 

departe. Candidatul electoral afirmă că încearcă să răspundă la cât mai multe solicitări ce vin din 

partea locuitorilor Capitalei (15.05.2018); „Fă ceva bun pentru Chișinău”, sub acest slogan 

candidatul independent Silvia Radu a lansat lucrările pentru instalarea unui teren de joacă în 

sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Candidatul pentru funcția de primar al Capitalei a 

pornit campania drept răspuns la cererile locuitorilor capitalei. Silvia Radu spune că dorește să le 

vină în întâmpinare oamenilor. Deja mâine copiii vor putea alerga pe terenul de joacă proaspăt 

construit. „Am lansat această campanie la începutul campaniei electorale, iar toți cei care au venit 

să mă ajute financiar i-am rugat să se implice în acest proiect – „Fă ceva bun pentru Chișinău”, 

fiindcă la nenumăratele întâlniri pe care le-am avut cu locuitorii Chișinăului și a suburbiilor au 

fost solicitări de genul „amenajarea unui spațiu pentru joacă pentru copii”, a declarat Silvia Radu 

(16.05.2018), „Fapte nu Vorbe”, candidatul independent pentru funcția de Primar General al 

Capitalei, Silvia Radu, a publicat o poză pe Facebook lângă semaforul inteligent de la intersecția 

străzilor Petricani și Balcani. Potrivit ei, ultima dispoziție pe care a semnat-o în calitate de primar 

interimar a fost cea de montare a acestui semafor. Radu le-a mulțumit reprezentanților aparatului 

Primăriei că au dus proiectul la bun sfârșit, fapte nu vorbe, administrație nu politică, dacă aceste 

două principii sunt respectate, cetățeanul are cel mai mult de câștigat – a scris Silvia Radu, care 

poartă un tricou cu inscripția „Primăria – zonă liberă de politică”. Radu a publicat și câteva poze 

de la o întâlnire electorală, ea afirmă că încearcă să petreacă ultimele două zile din campanie printre 
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oameni. Radu scrie că oamenii au inspirat-o și i-au dat încredere să intre în această luptă 

(17.05.2018); Silvia Radu, candidat la funcția de primar al Capitalei, susține că în această 

campanie electorală a încercat să fie cât mai departe de politicieni și cât mai aproape de oameni. 

Candidata a declarat că a omis spoturile și panourile electorale sau participarea la dezbateri 

electorale, dar a ales să meargă în teritoriu pentru a discuta direct cu oamenii. Astfel, și-a făcut un 

plan de lucru detaliat, pe care îl va pune în aplicare în moment în care va câștiga alegerile. Ea a 

lansat campania „Fă ceva bun pentru Chișinău”, în care s-au implicat atât persoane fizice, cât și 

companii, pentru realizarea unor locuri concrete pentru oraș. „Dezbaterile mele au fost în stradă, 

împreună cu oamenii, unde am dezbătut împreună care sunt problemele reale, care ar trebui să 

fie soluțiile pentru Chișinău, și am văzut că oamenii sunt prea plictisiți de aceste promisiuni 

politice și de bătălii care se dau la televizor în fiecare zi. După această campanie electorală nu 

vor rămânea panourile cu mine plasate în străzi, ci vor rămânea lucruri concrete de care oamenii 

din Chișinău se vor bucura”, a declarat Silvia Radu (18.05.2018).  

Conotația negativă a reflectării pentru Silvia Radu s-a datorat subiectelor despre: Anterior, 

liberalul Valeriu Munteanu a contestat înregistrarea Silviei Radu în cursa electorală. „De o 

săptămână cererea noastră nu este acceptată încă în procedură, se plimbă de o săptămână de la 

Judecătoria Chișinău la Curtea de Apel. Domnul Plahotniuc personal și binomul pe care îl 

reprezintă realizează și cu siguranță va mai realiza în următoarele zile mai multe așa-zise sondaje 

de opinie, realizate în mod special de diferite asociații a iubitorilor de frigărui și bere, unde o 

indică cu cele mai mari scoruri pe doamna Silvia Radu”, a mai declarat Valeriu Munteanu 

(12.05.2018); Candidatul PL la Primăria Chișinău, Valeriu Munteanu critică dur programele 

electorale ale contracandidaților săi. Potrivit lui, Silvia Radu, Ion Ceban și Andrei Năstase nu au 

o viziune proprie asupra Chișinăului și îi învinuiește că s-au inspirat din programul său: „Referatele 

pentru clasa a patra sunt mai serioase, pe care le fac copiii, mai profunde și cu mai multă 

înțelegere a substanței decât programul între ghilimele al Silviei Radu” (14.05.2018).  

Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: „Chișinăul trebuie să asigure un sistem 

educațional și servicii medicale accesibile și de calitate, să producă bunăstare pentru toți 

locuitorii. Capitala trebuie să fie într-o continuă dezvoltare economică prin deschiderea onestă 

față de mediul de afaceri, în condiții de eficiență și transparență administrativă”, a declarat Andrei 

Năstase, la o întâlnire electorală la Universitatea de Stat din Tiraspol. El a mai menționat că politica 

sa va fi orientată spre crearea oportunităților pentru angajarea în câmpul muncii a tinerilor capabili. 

La Asociația medicală Botanica, Năstase le-a spus medicilor că serviciul de asistență medicală 

primară trebuie descentralizat. Includerea în planurile urbanistice a instituțiilor medicale primare 

de proximitate reprezintă pentru el o prioritate (11.05.2018); Iluminarea parcurilor, amenajarea 

terenurilor de joacă și instalarea cișmelelor cu apă potabilă în zonele cu agrement sunt câteva dintre 

soluțiile propuse pentru amenajarea spațiilor verzi din Chișinău de către candidatul unic din partea 

PPDA, PAS, PLDM pentru șefia Capitalei, Andrei Năstase. Năstase i-a îndemnat pe locuitorii 

Capitalei să nu fie indiferenți și să iasă duminica viitoare la vot. „Noi venim cu următoarele 

propuneri: trasarea liniilor roșii la toate parcurile din municipiu, cu înregistrarea la Cadastru, 

iluminarea parcurilor, pentru a fi siguri pentru cetățeni, amenajarea parcului „Valea 

Trandafirilor” cu terenuri de sport, propunem instalarea mai multor tobogane pentru copii. 

Dotarea cu mobilier urban prin amplasarea băncilor din lemn, coș de gunoi și cișmele cu apă 

potabilă”, a declarat Andrei Năstase (13.05.2018); Proiectarea și construcția unui centru municipal 

pentru copii și tineret pe teritoriul fostului Gimnaziu internat nr. 2 este promisiunea candidatului 

unic PPDA, PAS și PLDM pentru funcția de primar al Capitalei, Andrei Năstase. Potrivit lui 

Năstase, astăzi sunt mai multe instituții extrașcolare subordonate Direcției Generale din mun. 

Chișinău care nu își îndeplinesc obiectivele curriculare. „Prin fondarea Centului Municipal pentru 

Copii și Tineret ne propunem nu doar crearea condițiilor de dezvoltare multilaterală a copiilor în 

domeniul artei, muzicii, culturii, activității sportive și amenajarea sălilor cu tot ce este necesar. 

Construcția stadioanelor și a sălilor de sport, știu ce am de făcut pentru a crea copiilor noștri 

condiții de dezvoltare mai bună”, a declarat Andrei Năstase (15.05.2018); Candidatul unic al 
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PPDA, PAS și PLDM pentru funcția de primar al Capitalei, Andrei Năstase, promite că va pune 

umărul al dezvoltarea sportului universitar. Dacă va ajunge primar, Năstase intenționează să creeze 

condiții adecvate pentru practicarea sportului în capitală și să-i stimuleze pe acei sportivi care au 

realizat performanțe și au dus prestigiul țării noastre. El spune că investițiile în sport sunt 

obligatorii pentru orice primar cu viziune europeană și modernă. „Vom susține o colaborare 

fructuoasă cu instituțiile de învățământ superior în vederea dezvoltării sportului universitar după 

model european și internațional. Nu în ultimul rând, vom stimula, ajuta și premia sportivii de 

performanță din Chișinău și suburbii. Vorbesc aici despre sportivii care vor obține rezultate 

remarcabile la nivel internațional, ridicând pe podiumul demnității Tricolorul țării noastre. La 20 

mai mergeți cu încredere la vot cu întreaga comunitate sportivă”, a declarat Andrei Năstase 

(17.05.2018); Candidatul PPDA, PAS și PLDM pentru funcția de primar al Capitalei, Andrei 

Năstase, a subliniat că în plus va lansa o linie telefonică la care locuitorii Chișinăului vor putea 

denunța neregulile care se vor face în timpul alegerilor pentru a frauda alegerile. „Fac un apel în 

numele tuturor oamenilor cinstiți ai acestui oraș, către organizațiile internaționale care veghează 

la respectarea democrației și a principiului acestuia. Mă adresez în principal către OSCE și 

promovez: fiți alături de oamenii orașului nostru, monitorizați cu atenție aceste alegeri și vegheați 

așa cum știți mai bine, ca voința populară să nu fie deturnată”, a declarat Andrei Năstase 

(18.05.2018).  

Negativ, Andrei Năstase a fost mediatizat în subiectele despre: Liberalul Valeriu Munteanu 

critică dur programele electorale ale contracandidaților săi. Potrivit lui, Silvia Radu, Ion Ceban și 

Andrei Năstase nu au o viziune proprie asupra Chișinăului și îi învinuiește că s-au inspirat din 

programul său. „Programul domnului Năstase, declar cu toată responsabilitatea, este cel mai 

neeuropean program, care alternează cu încălcarea Acordului de Asociere”, a precizat Munteanu 

(14.05.2018); Valeriu Munteanu, candidat PL pentru fotoliul de primar de Chișinău, susține că 

programul electoral al contracandidatului său din PPDA, PAS, PLDM, Andrei Năstase, nu 

corespunde Acordului de Asociere dintre Moldova și UE. Potrivit lui, mai multe inițiative din 

Platforma lui Năstase sunt demult în derulare. „Programul lui Andrei Năstase abundă cu prevederi 

care depășesc Acordul de Asociere, documentul care este fundamental pentru Republica Moldova. 

Eu spun acest lucru și cunosc aceste prevederi, păcat că altă lume nu le-a observat”, a mai precizat 

Valeriu Munteanu (15.05.2018). 

Alexandra Can, candidat din partea PNL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a 

avut o apariție pozitivă în subiectul despre: Priorități și experiență, soluționarea problemelor din 

capitală, răspunsurile la aceste întrebări se conțin în interviul pentru Agenția IPN oferit de 

Alexandra Can. Referitor la evacuarea deșeurilor din oraș, candidatul a propus organizarea 

industriei noi de prelucrare a deșeurilor prin crearea unui sistem viabil de management a deșeurilor. 

Can susține că avantajul unui management corect ar fi ca investițiile pentru acest sector sunt mai 

ușor de accesat și vizează crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor la nivel regional, 

în paralel cu închiderea depozitelor de deșeuri neconforme. Candidatul PNL spune că va respecta 

principiul „Cine poluează plătește”, o strategie ce prevede substituirea daunei aduse mediului 

înconjurător. Mai mult, Can promite elaborarea și implementarea unui master plan al sistemului 

de management integrat al deșeurilor solide pe întreg municipiul Chișinău (16.05.2018).  

Candidatul din partea PȘ la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Reghina 

Apostolova, a avut o prezență pozitivă în cadrul subiectului despre: Pe tot parcursul ședinței de 

judecată cu privire la excluderea Reghinei Apostolova din cursa electorală, în fața instanței a avut 

loc un miting de susținere a acesteia. Reghina Apostolova: „Noi am desfășurat o campanie 

electorală deschisă, corectă, nu ne-am ocupat de politică, geopolitică. Noi am simțit simpatia 

chișinăuienilor. Cererea de chemare în judecată nu a fost confirmată prin nicio dovadă” 

(11.05.2018).  

Reghina Apostolova a fost mediatizată negativ în carul subiectului despre: Candidata 

Partidului Șor, Reghina Apostolova, ar putea fi exclusă din cursa electorală. Asta după ce Consiliul 

Electoral de Circumscripție Chișinău a admis sesizarea Partidului Unității Naționale, care se referă 

la finanțarea ilegală de către cetățenii străini a candidatei. Amintim că recent PUN a depus o 
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contestație la Comisia Electorală Centrală prin care solicită anularea înregistrării în cursa 

electorală a candidatei Reghina Apostolova. Reprezentatul „PUN” la CEC a dovedit cu argumente 

că înscrierea în cursa electorală a candidatului Partidului Șor, Reghina Apostolova, s-a realizat cu 

bani rusești (10.05.2018); Reghina Apostolova, candidatul PȘ la fotoliul de primar al municipiului 

Chișinău, a fost exclusă din cursa electorală. Decizia a fost luată de magistrații Curții Judecătoriei 

Centru, care au admis solicitarea Consiliului Electoral de Circumscripție. Consiliul Electoral al 

Circumscripției Electorale a Municipiului Chișinău a decis excluderea Reghinei Apostolova din 

cursa electorală în urma sesizării depusă de PUN, care a prezentat acte care demonstrau finanțarea 

campaniei electorale a candidatului Partidului Șor din Federația Rusă. Legislația națională 

interzice finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale din bani proveniți de peste hotare. 

Potrivit judecătorilor, Reghina Apostolova ar fi folosit în campanie bani trimiși din surse externe. 

„În conformitate cu art. 75 alin. 6 din Codul electoral, art. 238-241 din Procedura Civilă, instanța 

de judecată hotărăște să admită cererea Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale 

Municipale Chișinău nr. 1. Se anulează înregistrarea concurentului electoral Reghina 

Apostolova”, a declarat Natalia Mămăligă, judecător (11.05.2018).  

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 09 min. 10 sec. 06 min. 01 sec. 02 min. 37 sec. 32 sec. 

A. Năstase, PPPDA 07 min. 53 sec. 02 min. 54 sec. 03 min. 57 sec. 01 min. 02 sec. 

S. Radu, ID 07 min. 25 sec. 02 min. 59 sec. 03 min. 20 sec. 01 min. 06 sec. 

C. Codreanu, PUN 05 min. 51 sec. 03 min. 09 sec. 01 min. 56 sec. 46 sec. 

V. Munteanu, PL 05 min. 17 sec. 08 sec. 04 min. 52 sec. 17 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 39 sec. 19 sec. 34 sec. 01 min. 46 sec. 

M. Brăila, PPRM 59 sec. 07 sec. 52 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 58 sec. 47 sec. 11 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 09 min. 10 sec. 03 min. 06 sec. 06 min. 04 sec. 

A. Năstase, PPPDA 07 min. 53 sec. 02 min. 06 sec. 05 min. 47 sec. 

S. Radu, ID 07 min. 25 sec. 59 sec. 06 min. 26 sec. 

C. Codreanu, PUN 05 min. 51 sec. 01 min. 15 sec. 04 min. 36 sec. 

V. Munteanu, PL 05 min. 17 sec. 02 min. 31 sec. 02 min. 46 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 39 sec. 36 sec. 02 min. 03 sec. 

M. Brăila, PPRM 59 sec. 26 sec. 33 sec. 

A. Can, PNL 58 sec. 0 sec. 58 sec. 

V. Costiuc, PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 22,6%, urmat de PPPDA – cu 18,3% și ID – cu 16,3%. PUN a 

avut o prezență procentuală de 15,9 la sută, PL – de 15,5 la sută, PȘ – de 6,6 la sută, PNL – 

de 2,5 la sută, și PPRM – de 2,2 la sută. 

 

Conotația reflectării:  
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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 Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 10 min. 16 sec. 06 min. 01 sec. 03 min. 43 sec. 32 sec. 

PPPDA 08 min. 19 sec. 02 min. 54 sec. 04 min. 23 sec. 01 min. 02 sec. 

ID 07 min. 25 sec. 02 min. 59 sec. 03 min. 20 sec. 01 min. 06 sec. 

PUN 07 min. 13 sec. 03 min. 09 sec. 03 min. 18 sec. 46 sec. 

PL 07 min. 03sec. 08 sec. 06 min. 33 sec. 22 sec. 

PȘ 03 min. 01 sec. 19 sec. 56 sec. 01 min. 46 sec. 

PNL 01 min. 08 sec. 47 sec. 21 sec. 0 sec. 

PPRM 59 sec. 07 sec. 52 sec. 0 sec. 

PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

PRSM 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 73,4%, iar cota femeilor a fost - de 26,6%.  

 

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

„Moldova-1”, în perioada de raport 10 – 20.05.2018, a reflectat prin conotația pozitivă, în 

preponderență candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, 

precum și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.  
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Prin urmare, se constată că postul public de televiziune „Moldova-1” 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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de 

opinie, radiodifuzorii au obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și 

imparțial” din Codul audiovizualului.  

 

 

Este de specificat, că în perioada de raport 10-20 mai 2018 postul public de televiziune 

„Moldova-1” nu a comis derogări 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”, Silvia Radu a fost mediatizată în volum 

de 18,7%, urmată de candidatul PSRM, Ion Ceban – cu 18,7%. Andrei Năstase a fost 

mediatizat în proporție de 16,8%, Constantin Codreanu – de 13,7%, iar Valeriu Munteanu 

și Regina Apostolova au obținut aproximativ același volum procentual de 10,9 la sută și, 

respectiv, 10,6 la sută. Maxim Braila a acumulat 5,2%, Alexandr Roșco – 2%, iar Vasile 

Costiuc a fost prezentat  cu 1,6%. Mai puțin de 1% au acumulat: Alexandra Can, Alexandru 

Mîțu și Victor Strătilă. 
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Reghina Apostolova, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului Politic „ȘOR”, a fost reflectată în context negativ în subiectele despre: Partidul Politic 

„Partidul unității Naționale” a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare prin care afirmă că 

Apostolova ar fi fost finanțată cu bani rusești. În subiect se menționează că președintele PUN, 

Anatol Șalaru, a publicat pe o rețea de socializare o schemă prin care, spune el, bani din Federația 

Rusă ajung în conturile formațiunii conduse de Ilan Șor, iar mai apoi sunt folosiți și pentru 

finanțarea campaniei electorale (10.05.2018); Candidatul Partidului Politic „SOR”, Reghina 

Apostolova, a fost exclusă din cursa electorală, o decizie în acest sens a fost luată de Judecătoria 

Chișinău. Candidatul PȘ a fost învinuită de candidatul PUN că cineva i-ar fi transferat bani pentru 

campanie din afara țării. În cadru a evoluat Ion Cobîșenco, reprezentant PUN: „Consider că 

decizia instanței de judecată este una corectă. În cadrul procesului de judecată au fost aduse 

probe concludente potrivit cărora s-a adeverit că Partidul „ȘOR” a fost finanțat din mijloace 

bănești din străinătate” (11.05.2018). 

În context pozitiv, Reghina Apostolova a fost mediatizată în cadrul subiectelor despre: 

Reghina Apostolova a venit cu o reacție la decizia Judecătoriei Chișinău privind excluderea din 

cursa electorală: „Eu cred că decizia de astăzi a instanței este o ilegalitate. Înțelegem că suntem 

o putere. Suntem susținuți de un număr mare de cetățeni care își doresc ca orașul acesta să se 

schimbe și credeau în asta". În subiect se mai menționează că în timp ce era examinat cazul, în 

fața Judecătoriei a fost organizată o manifestație în susținerea partidului „ȘOR”. Astfel, în cadru 

au venit cu mesaje de susținere câțiva manifestanți: „Nu ne furați speranța…”. „Este o femeie 

foarte cumsecade. Noi știm că ea e o femeie cinstită” și „Astăzi, aici, am organizat un protest 

contra ilegalităților care sunt făcute în ochii noștri. Noi credem că Reghina Apostolova și partidul 

„Șor” nu au încălcat niciun fel de legi cu privire la campania electorală” (11.05.2018). 

Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PSRM, a fost 

nuanțat în context pozitiv în subiectele despre: Candidatul PSRM, Ion Ceban, a promis 

apartamente și terenuri pentru familiile tinere: „Locuințe accesibile și „Casa mea”. La moment, 

programul „locuințe accesibile” pentru tinerele familii se definitivează de către Partidul 

Socialiștilor. Programul municipal „Casa mea” pe care îl propunem prevede alocarea terenurilor 

în condiții preferențiale pentru construcția locuințelor”. Ion Ceban a mai afirmat că familiile 
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formate din tineri orfani vor beneficia de locuințe sociale. De asemenea, candidatul socialiștilor 

le-a promis tinerilor locuri de muncă și un program de creditare preferențială pentru tinerele familii 

aflate peste hotare, dar care vor sa revină acasă (10.05.2018); Candidatul PSRM s-a referit la cele 

11 angajamente recomandat de ONG-uri: „Eu am toate lucrurile acestea incluse în program. Mai 

mult decât atât, unele chiar sunt inițiate la propunerea fracțiunii. Eu sunt foarte deschis, eu sunt 

printre puținii, unul din doi îmi pare, care și-a luat angajamentul în fața societății civile”. 

(10.05.2018); Ion Ceban vrea să reformeze gospodăria locativ-comunală din capitală. Potrivit lui, 

majoritatea din cele 23 de SEL-uri care activează în Chișinău sunt nefuncționale. Reforma include 

dotarea cu tehnică și asigurarea angajaților cu tichete de masă și locuințe. O altă promisiune a 

socialistului este majorarea salariilor cu 20%. Ion Ceban: „Considerăm absolut real ca după 

reforma în acest domeniu, pe care intenționăm, să identificăm posibilitatea de a majora salariile 

angajaților” (14.05.2018). 

În context negativ, candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion 

Ceban, a fost reflectat în subiectele despre: Analistul politic Oazu Nantoi cheamă chișinăuienii să-

și dea votul, la 20 mai, pentru Andrei Năstase. Nantoi nu crede că Silvia Radu este „candidat 

independent” și spune că, de fapt, Ion Ceban și Silvia Radu luptă în tandem împotriva lui Năstase: 

„Tandemul politic Silvia Radu – Ion Ceban au porunca de la stăpânii lor politici de a crea un 

front comun împotriva candidatului Andrei Năstase” (10.05.2018); În cadrul unei conferințe de 

presă, candidatul PL la șefia Capitalei, Valeriu Munteanu, a criticat programul electoral al lui Ion 

Ceban. Potrivit liberalului, Ion Ceban și Andrei Năstase au venit în campania electorală cu 

programe care conțin puncte asemănătoare: „Aceștia trei au programe foarte asemănătoare. Mai 

mult decât atât, Năstase și Ceban s-au acuzat reciproc că, în proporție de 60% la sută, unul ar fi 

copiat de la celălalt programul” (14.05.2018); PD spune că nu susține niciun candidat la Primăria 

capitalei, dar cheamă alegătorii să nu voteze pentru fostul ministru PL din Guvernul Filip, Valeriu 

Munteanu, și nici pentru socialistul Ion Ceban. Astfel, sunt puse pe post declarațiile făcute de către 

purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari: „Nu au dreptul moral ca să susținem în această 

campanie două partide, este vorba despre Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal” (15.05.2018); 

PUN vrea să-l scoată din cursa electorală pe socialistul Ion Ceban. Anatol Șalaru, președinte PUN: 

„Noi considerăm că PSRM a mințit CEC-ul, a mințit alegătorii și a folosit sume la negru, sume 

de bani pentru a-și finanța campania electorală. Solicităm de la CEC adoptarea unei hotărâri în 

care să fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării 

concurentului electoral Ion Ceban” (15.05.2018); Candidatul PCNM la Primăria Chișinău, 

Alexandr Roșco, a depus o contestație la Consiliul Electoral de Circumscripție, în care a cerut 

excluderea lui Ion Ceban din campania electorală pe motiv că PSRM ar fi comis mai multe 

încălcări în campanie. Alexandr Roșco invocă faptul că la concertul din 8 mai, organizat de PSRM, 

pe scenă a urcat Ion Ceban, alături de șeful statului, Igor Dodon. Prin urmare, socialiștii ar fi 

încălcat legea, deoarece nu au inclus în raportul financiar cheltuielile pentru organizarea 

concertului. Sunt puse pe post declarațiile candidatului PCNM, Alexandr Roșco: „Noi vă rugăm 

respectuos să mergeți în instanță ca să anulați înregistrarea candidatului PSRM și, totodată, să 

fie constatată participarea cetățenilor străini în campania electorală a candidatului respectiv” 

(16.05.2018); Purtătorul de cuvânt al lui Constantin Codreanu, Vlad Țurcanu, l-a acuzat pe 

candidatul PSRM că ar fi utilizat resurse de proveniență necunoscută: „După niște calcule sumare, 

dar foarte precise, pe care staff-ul nostru electoral le-a făcut, reiese clar că socialiștii au 

subevaluat mult prețul pe care l-au plătit pentru publicitatea lor stradală, inclusiv LED-urile care 

transmit de sute de ori informație electronică de ordin electoral. Conform unor oferte de preț pe 

care le-am solicitat, ar costa nu o mie de euro, așa cum au declarat socialiștii la CEC, ci 7 mii de 

euro” (17.05.2018).  

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

a fost nuanțat în reflectat în context pozitiv în subiectele despre: Valeriu Munteanu s-a referit la 

cele 11 angajamente recomandate de ONG-uri: „Cu siguranță, am un program temeinic, 

fundamentat pe toți pilonii de dezvoltare a Chișinăului, și oricare propunere care vine din partea 

societății civile va fi aplicată în mandatul meu de primar” (10.05.2018); În cadrul unei conferințe 
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de presă, Valeriu Munteanu a declarat că va reduce facturile la energia electrică și termică și va 

revizui concesionarea Aeroportului Chișinău (14.05.2018); PDM a chemat alegătorii să nu voteze 

pentru fostul ministru PL din Guvernul Filip, Valeriu Munteanu. În replică, candidatul PL a 

declarat: „Plahotniuc, după ce a făcut sondaje măsluite, știe foarte exact care sunt predispozițiile 

chișinăuienilor, știe foarte exact că există un risc mare pentru dumnealui, pentru ca eu să ajung 

în turul doi și să câștig în turul doi detașat alegerile” (15.05.2018); Liderul PAS l-a îndemnat pe 

Valeriu Munteanu să-l susțină pe Andrei Năstase și să se retragă în favoarea acestuia. În replică, 

candidatul PL a scris pe o rețea de socializare: „Ei îmi cer astăzi să mă retrag pentru că nu au un 

candidat „cu cele mai multe șanse”. Ei nu au nimic. Andrei Năstase a eșuat. Și acum i se 

pregătesc, ipocrit, „scuzele”. În ceea ce mă privește, eu niciodată nu dau înapoi. Eu ajung 

întotdeauna, cu pumnii strânși și dinții încleștați, la linia de final, indiferent cât de lungă și cât de 

grea a fost cursa, dar eu sunt maratonist” (17.05.2018). 

Candidatul PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Valeriu Munteanu, a fost 

prezentat în context negativ în subiectele despre: PD spune că nu susține niciun candidat la 

Primăria capitalei, dar cheamă alegătorii să nu voteze pentru fostul ministru PL din Guvernul Filip, 

Valeriu Munteanu, și nici pentru socialistul Ion Ceban. Astfel, sunt puse pe post declarațiile făcute 

de către purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari: „Nu au dreptul moral ca să susținem în 

această campanie două partide, este vorba despre Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal” 

(15.05.2018). 

Silvia Radu, candidat independent funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost 

prezentată în context pozitiv în cadrul subiectelor despre: Purtătorul de cuvânt al candidatului 

independent, Victor Bunescu, s-a referire la cele 11 angajamente recomandate de ONG-uri: „Noi 

așteptăm propunerile, o să analizăm toate propunerile date, cu siguranță o parte din ele se 

regăsesc în programul electoral al candidatului” (10.05.2018); Silvia Radu a postat câteva poze 

pe o rețea de socializare în care apare alături de mai mulți muncitori care montau un teren de joacă 

într-o curte din sectorul Buiucani. În mesajul postat, ea spune că terenul este amenajat de un agent 

economic. În subiect se menționează că fotografiile sunt însoțite și de un mesaj în care Radu îi 

acuză pe unii politicieni de starea deplorabilă a grădinițelor din capitală: „Politicienii au privatizat 

grădinițele. Noi încercăm să le facem mai frumoase. În anii trecuți, politicieni iresponsabili au 

privatizat grădinițele. Nu le-a păsat de viitorul copiilor din Chișinău. Nimic nu a fost prea mult 

pentru politicienii din Consiliul local” (16.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Silvia 

Radu a declarat că deja are un plan de lucru pe care urmează să-l realizeze în cazul în care va 

câștiga alegerile electorale: „Mi-am făcut o listă de probleme care trebuie revăzute atunci când se 

va termina acest exercițiu electoral și mi-am stipulat un plan de lucru mult mai detaliat în cazul 

în care voi câștiga acest scrutin. Sunt încrezătoare în rezultatul care va fi în data de 20 mai” 

(18.05.2018). 

În context negativ, Silvia Radu a fost prezentată în subiectele despre: Analistul politic Oazu 

Nantoi cheamă chișinăuienii să-și dea votul, la 20 mai, pentru Andrei Năstase. Nantoi nu crede că 

Silvia Radu este „candidat independent” și spune că, de fapt, Ion Ceban și Silvia Radu luptă în 

tandem împotriva lui Năstase: „Tandemul politic Silvia Radu – Ion Ceban au porunca de la 

stăpânii lor politici de a crea un front comun împotriva candidatului Andrei Năstase” 

(10.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul PL la șefia Capitalei, Valeriu 

Munteanu, a criticat programul electoral al Silvei Radu. Potrivit liberalului, programul Silviei 

Radu este asemenea unui referat pentru elevii de clasa a patra (14.05.2018); Locuitorii din 

Ghidighici se plâng că la robinete curge apă murdară și urât-mirositoare. În acest context, sunt 

puse pe post declarațiile lui Constantin Trepăduș, localnic: „Asta-i apă din robinet? Îi dorim Silviei 

Radu ceai dimineața să facă din apa asta. Acum s-a mai limpezit, dar e galbenă, e cu rugină, cu 

miros de rugină. E imposibil dimineața să-ți speli dinții, apare miros și gust de metal” 

(15.05.2018); Mai mulți reprezentanți ai societății civile au cerut astăzi listele de subscripție ale 

candidatului independent Silvia Radu. Asta după ce un membru al Comisiei Electorale Centrale a 

declarat public că a numărat mai multe liste prezentate de Radu care par a fi completate „de aceeași 

mână”. În cadru a evoluat Ștefan Gligor, director de programe CPR: „Consiliul Electoral de 
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Circumscripție Chișinău dă dovadă de faptul că acești oameni au ce ascunde și că există bănuieli 

cu adevărat rezonabile și temeinice de a considera că au fost comise încălcări la înregistrarea 

candidatului independent Silvia Radu” (17.05.2018); Observatorii Promo-LEX au declarat că 

concurenții electorali au comis încălcări în campania electorală. Pavel Postică, director de program 

„Promo-LEX”, spune că aceștia au oferit mai multe cadouri electorale, comparativ cu perioada 

precedentă de monitorizare și au utilizat resurse administrative: „Este vorba de PSRM, cel puțin 8 

cazuri, Constantin Codreanu, cel puțin 3 cazuri, Silvia Radu, cel puțin 2 cazuri, Partidul Politic 

„Șor” și PL cel puțin un caz atestat de către observatorii Promo-LEX. În cele mai dese ori este 

vorba de utilizarea edificiilor autorităților. Cel mai grav, astea se utilizează în timpul orelor de 

lucru și în afara acelui program care a fost stabilit de către APL” (18.05.2018). 

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

mun. Chișinău, Constantin Codreanu, a fost prezentat în context pozitiv în cadrul subiectelor 

despre: Președintele Organizației Republicane a Românilor din America, Sorin Roiban, a declarat 

că Constantin Codreanu este susținut de românii din SUA: „Așadar, cum populația Moldovei arată 

dorința din ce în ce mai mare de a se reunifica cu România, câștigarea Primăriei de către 

Codreanu ar fi primul pas spre reunificarea de facto”. În subiect se menționează că Sorin Roiban 

a venit în Moldova împreună cu un expert în tehnologii electorale de la Casa Albă. În acest context, 

sunt puse pe post declarațiile lui Elroy Sailor, expert la Casa Albă: „Am fost încântat să aud 

soluțiile pe care le-a propus candidatul vostru, precum și soluțiile pe care le-am auzit de la 

cetățeni”. La finele subiectului, jurnalista vine să menționeze că până acum și-au anunțat 

susținerea pentru Constantin Codreanu: Mișcarea Unionistă „Sfatul Țării 2”, Partidul Liberal 

Reformator și Uniunea Centristă din Moldova (10.05.2018); Președintele de onoare al PUN, 

Traian Băsescu, a venit să-l susțină pe candidatul Constantin Codreanu. Băsescu a făcut referire la 

un sondaj despre calitățile pe care trebuie să le aibă viitorul primar. În opinia sa, Constantin 

Codreanu corespunde așteptărilor alegătorilor: „Cea care se află pe locul 1 este cinstit. Constantin 

Codreanu îndeplinește de departe față de toți ceilalți candidați acest criteriu: este tânăr, energic 

să sperăm că va fi și un bun gospodar. Evident, Constantin Codreanu este un politician 

responsabil” (11.05.2018). 

Candidatul PUN a fost reflectat în context negativ în subiectul din 18.05.2018, în cadrul 

căruia se menționează că observatorii Promo-LEX au declarat că concurenții electorali au comis 

încălcări în campania electorală. Pavel Postică, director de program „Promo-LEX”, spune că 

aceștia au oferit mai multe cadouri electorale, comparativ cu perioada precedentă de monitorizare 

și au utilizat resurse administrative: „Este vorba de PSRM, cel puțin 8 cazuri, Constantin 

Codreanu, cel puțin 3 cazuri, Silvia Radu, cel puțin 2 cazuri, Partidul Politic „Șor” și PL cel puțin 

un caz atestat de către observatorii Promo-LEX. În cele mai dese ori este vorba de utilizarea 

edificiilor autorităților. Cel mai grav, astea se utilizează în timpul orelor de lucru și în afara acelui 

program care a fost stabilit de către APL” (18.05.2018). 

Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost reflectat în 

context pozitiv în cadrul subiectelor despre: Analistul politic Oazu Nantoi cheamă chișinăuienii 

să-și dea votul, la 20 mai, pentru Andrei Năstase. Nantoi nu crede că Silvia Radu este „candidat 

independent” și spune că, de fapt, Ion Ceban și Silvia Radu luptă în tandem împotriva lui Năstase: 

„Actualele alegeri anticipate în municipiul Chișinău în special, în opinia mea personală, constituie 

un preludiu pentru alegerile parlamentare din toamna anului curent. Să facem totul pentru 

deșteptarea cetățenilor și să îl votăm în ziua de 20 mai pe candidatul Andrei Năstase, înaintat de 

Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr” (11.05.2018); Liderul Partidului Acțiune și 

Solidaritate, Maia Sandu, i-a îndemnat pe Valeriu Munteanu și Constantin Codreanu să susțină 

candidatura lui Andrei Năstase: „Haideți să facem echipă comună. Domnule Munteanu, domnule 

Codreanu, alăturați-vă eforturilor noastre. Faceți apel la susținătorii dumneavoastră să voteze 

pentru candidatul care are șanse reale să învingă candidații oligarhiei” (17.05.2018). 

În context negativ, candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, 

Andrei Năstase, a fost mediatizat în subiectele despre: În cadrul unei conferințe de presă, 

candidatul PL la Primăria Chișinău, Valeriu Munteanu, a criticat programul electoral al lui Ion 



27 

 

Ceban. Potrivit liberalului, Ion Ceban și Andrei Năstase au venit în campania electorală cu 

programe care conțin puncte asemănătoare: „Aceștia trei au programe foarte asemănătoare. Mai 

mult decât atât, Năstase și Ceban s-au acuzat reciproc că, în proporție de 60% la sută, unul ar fi 

copiat de la celălalt programul” (14.05.2018); Vasile Costiuc, candidat PPDA, a publicat pe 

pagina sa de Facebook o declarație video în care spune că „Maia Sandu este aproape gata să rupă 

alianța electorală”. Contrar declarațiilor lui Costiuc, pe pagina lui Andrei Năstase, susținut de 

PPPDA, PAS și PLDM, astăzi a apărut un spot în care Maia Sandu își reconfirmă susținerea pentru 

candidatul comun: „Să ne mobilizăm în jurul candidatului care are șansa reală de a învinge și 

care va munci în interesul tuturor chișinăuienilor” (16.05.2018); Liderul PAS l-a îndemnat pe 

Valeriu Munteanu să-l susțină pe Andrei Năstase și să se retragă în favoarea acestuia. În replică, 

candidatul PL a scris pe o rețea de socializare: „Ei îmi cer astăzi să mă retrag pentru că nu au un 

candidat „cu cele mai multe șanse”. Ei nu au nimic. Andrei Năstase a eșuat. Și acum i se 

pregătesc, ipocrit, „scuzele”. În ceea ce mă privește, eu niciodată nu dau înapoi. Eu ajung 

întotdeauna, cu pumnii strânși și dinții încleștați, la linia de final, indiferent cât de lungă și cât de 

grea a fost cursa, dar eu sunt maratonist” (17.05.2018). 

 Maxim Braila, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPRM, 

a fost prezentat în context pozitiv în subiectele despre: Maxim Brăila, a chemat tinerii din Capitală 

să iasă duminică la vot. El este sigur că dacă tinerii îl vor vota, el va ajunge în turul doi, în ciuda 

sondajelor care îl creditează cu șanse modeste: „Am discutat cu oamenii, am văzut care sunt 

problemele și am văzut realitatea care este. Sunt șanse reale de a învinge în acest scrutin. Trebuie 

să mergem înainte împreună, și tinerii să iasă masiv la votare. Ne revedem în turul doi” 

(17.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

S. Radu, ID 04 min. 16 sec. 49 sec. 02 min. 59 sec. 28 sec. 

I. Ceban, PSRM 04 min. 08 sec. 01 min. 41 sec. 02 min. 04 sec. 23 sec. 

A. Năstase, PPPDA 03 min. 43 sec. 23 sec. 03 min. 05 sec. 15 sec. 

C. Codreanu, PUN 03 min. 01 sec. 01 min. 23 sec. 01 min. 26 sec. 02 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 24 sec. 01 min. 33 sec. 01 min. 13 sec. 05 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 20 sec. 01 min. 06 sec. 51 sec. 58 sec. 

M. Brăila, PPRM 01 min. 09 sec. 31 sec. 50 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 27 sec. 19 sec. 27 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 21 sec. 0 sec. 21 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 10 sec. 0 sec. 10 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

S. Radu, ID 04 min. 16 sec. 47 sec. 03 min. 29 sec. 

I. Ceban, PSRM 04 min. 08 sec. 01 min. 29 sec. 02 min. 39 sec. 

A. Năstase, PPPDA 03 min. 43 sec. 01 min. 30 sec. 02 min. 13 sec. 

C. Codreanu, PUN 03 min. 01 sec. 16 sec. 02 min. 45 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 24 sec. 01 min. 42 sec. 42 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 20 sec. 32 sec. 01 min. 48 sec. 

M. Brăila, PPRM 01 min. 09 sec. 33 sec. 36 sec. 

A. Roșco, PCNM 27 sec. 17 sec. 10 sec. 

V. Costiuc, PPDA 21 sec. 10 sec. 11 sec. 

A. Can, PNL 10 sec. 0 sec. 10 sec. 

A. Mîțu, PRSM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 

V. Strătilă, PVE 02 sec. 0 sec. 02 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM și PUN au obținut 

aproximativ același volum procentual de 19,7 la sută și, respectiv, 19 la sută. ID a fost 

reflectat în volum de 15,7%, PPPDA – de 13,8%, PȘ – 11,9%, iar PL a fost mediatizat cu 

11,7%. PPRM a obținut 4,2%, iar PCNM și PPDA au acumulat 1,7% și, respectiv, 1,3%. 

Partidele politice: PNL, PSRM și PVE au fost mediatizate sub 1 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.  

PL a fost suplimentar mediatizat în context negativ în subiectul despre: Un grup de locatari 

ai unui bloc din capitală, îl acuză pe deputatul liberal Ion Casian că, împreună cu președintele 

clădirii, ar fi construit o parcare ilegală. Cei doi ar fi acaparat un teren de fotbal din prejma blocului 

(10.05.2018). 

PSRM, PȘ și PL au fost prezentați în context negativ în subiectul din 18.05.2018, în cadrul 

căruia se menționează că observatorii Promo-LEX au declarat că concurenții electorali au comis 

încălcări în campania electorală. Pavel Postică, director de program „Promo-LEX”, spune că 

aceștia au oferit mai multe cadouri electorale, comparativ cu perioada precedentă de monitorizare 

și au utilizat resurse administrative: „Este vorba de PSRM, cel puțin 8 cazuri, Constantin 

Codreanu, cel puțin 3 cazuri, Silvia Radu, cel puțin 2 cazuri, Partidul Politic „Șor” și PL cel puțin 

un caz atestat de către observatorii Promo-LEX. În cele mai dese ori este vorba de utilizarea 

edificiilor autorităților. Cel mai grav, astea se utilizează în timpul orelor de lucru și în afara acelui 

program care a fost stabilit de către APL” (18.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 05 min. 21 sec. 01 min. 41 sec. 02 min. 40 sec. 01 min. 00 sec. 

PUN 05 min. 09 sec. 01 min. 33 sec. 03 min. 34 sec. 02 sec. 

ID 04 min. 16 sec. 49 sec. 02 min. 59 sec. 28 sec. 

PPPDA 03 min. 45 sec. 23 sec. 03 min. 07 sec. 15 sec. 

PȘ 03 min. 14 sec. 53 sec. 01 min. 13 sec. 01 min. 08 sec. 

PL 03 min. 11 sec. 01 min. 06 sec. 01 min. 56 sec. 09 sec. 

PPRM 01 min. 09 sec. 19 sec. 50 sec. 0 sec. 

PCNM 27 sec. 0 sec. 27 sec. 0 sec. 
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PPDA 21. sec. 0 sec. 21sec. 0 sec. 

PNL 10 sec. 0 sec. 10 sec. 0 sec. 

PRSM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

PVE 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

 

 

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

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost de 69,3%, iar cota femeilor a fost de 30,7%.  

 

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

perioada de raport 10-20 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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Accent TV 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Accent TV”, candidatul PSRM, Ion Ceban, a obținut 

cea mai mare pondere – 46,3%, fiind urmat de Maxim Braila – cu 13,4%. Candidatul 

independent Silvia Radu a fost mediatizată în volum de 9,1%, fiind urmată de Valeriu 

Munteanu – cu 8,4%, Victor Strătilă – cu 7,7%, Alexandru Mîțu – cu 5,3%, Constantin 

Codreanu – cu 4%. Vasile Costiuc a fost reflectat într-o pondere de 3,6%, urmat de Andrei 

Năstase – cu 1,8% și Alexandr Roșco – cu 0,4%. 
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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: „Susținerea familiilor tinere – o prioritate 

a lui Ion Ceban”. Candidatul PSRM pentru funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban, a subliniat 

că el, împreună cu echipa sa, a întreprins măsuri speciale pentru a ajuta tinerele familii cu locuri 

de trai: „Programul municipal „Casa Mea”, pe care îl propunem, prevede alocarea terenurilor în 

condiții preferențiale pentru construcția locuințelor, în special în suburbiile capitalei, astfel vom 

obține, în paralel, și alt efect: diminuarea fenomenului de depopulare a unor localități ce fac parte 

din componența municipiului Chișinău. Vreau să vă zic că ar fi foarte bine ca toți primarii din 

localitățile care fac parte din municipiul Chișinău să fie implicați în acest proces. Cu unii deja am 

început aceste discuții, cu alții le vom continua imediat după preluarea funcției de primar”. Ceban 

intenționează să acorde o atenție specială familiilor formate din tineri orfani sau unul dintre 

membrii căreia este orfan. Lor li se vor acorda locuințe sociale sau camere oferite de cămine. O 

altă mare problemă cu care se confruntă tinerele familii este lipsa unui loc de muncă. Candidatul 

socialiștilor a pregătit soluții și pentru această problemă. Ion Ceban intenționează să lanseze un 

program pentru a atrage tinerele familii aflate la moment peste hotare, dar care doresc să revină 

acasă. Programul presupune eliberarea unor granturi și credite pentru tinerii specialiști care decid 

să se întoarcă în țară pentru a-și lansa o afacere. Mai mult, socialistul va mări sprijinul pentru 

familiile cu copii. Astfel, va fi adoptat un regulament pentru alocarea a câte 2000 de lei pentru 

nașterea copilului în familii social-vulnerabile, începând cu primul, și furnizarea produselor de 

primă necesitate și scutece (10.05.2018); Candidatul PSRM la funcția de primar al mun. Chișinău, 

Ion Ceban, este gata să rezolve problemele lucrătorilor sociali. Acesta vine cu un plan de acțiuni 

în acest sens: „Vom identifica mijloacele financiare necesare, astfel încât și cei din sistemul de 

asistență socială din Chișinău să primească adaosuri salariale”. Ceban intenționează să introducă 

compensații care le-ar permite să achite, cel puțin, o parte din chiria lunară. O altă problemă ține 

de lipsa transportului: „Chiar dacă există un regulament care prevede ca acestor lucrători trebuie 

să li se pună la dispoziție transport, acesta nu se respectă. Una din primele mele acțiuni, în calitate 

de primar, va fi să-i asigur cu transportul necesar, așa cum prevede regulamentul și așa cum este 

normal să fie”. Ion Ceban și-a propus să le ofere lucrătorilor sociali abonamente lunare atât pentru 

troleibuz, cât și pentru autobuz. În plus, aceștia vor beneficia de tichete pentru masă. Toate 
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măsurile anunțate de Ion Ceban vor fi implementate după victoria sa în alegerile locale, care vor 

avea loc pe 20 mai (11.05.2018); Candidatul la funcția de Primar General al Chișinăului al PSRM, 

Ion Ceban, intenționează atât el, cât și echipa sa, să reorganizeze direcția locativ-comunală și cele 

23 de SEL-uri aflate sub controlul său, reducându-le până la 5, însă calitatea și eficiența acestor va 

crește. Ca o primă măsură, Ion Ceban intenționează să efectueze un audit riguros al SEL-urilor, 

urmată de pedepsirea celor responsabili și returnarea banilor furați din fondul locativ-comunal. 

După efectuarea auditului, echipa lui Ion Ceban intenționează să furnizeze întreprinderilor din 

domeniul locuințelor și serviciilor comunale echipamentele necesare. În aceste scopuri, cel mai 

probabil, se va apela la cooperarea cu partenerii străini. În plus, candidatul socialist propune o serie 

de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor angajaților SEL-urilor: „Considerăm absolut real ca, 

după reforma în acest domeniu pe care intenționăm s-o implementăm, să identificăm posibilitatea 

de a majora salariile angajaților, nu ale „nacealnicilor”, repet, dar ale angajaților. De asemenea, 

ne propunem drept scop să-i asigurăm cu tichete de masă. Pentru a atrage tineri specialiști în 

domeniu, intenționăm să venim cu propuneri concrete privind asigurarea cu spațiu locativ, dacă 

nu pentru totdeauna, cel puțin pe durata aflării în serviciu, acest lucru este posibil” (14.05.2018); 

Candidatul PSRM la funcția de primar al mun. Chișinău, Ion Ceban, a prezentat un plan de acțiuni 

pentru a îmbunătăți climatul de afaceri în Capitală și pentru a susține mediul de afaceri per 

ansamblu, atât în ceea ce privește întreprinderile mici, mijlocii sau mari. Odată ce va ajunge 

primar, Ceban și-a propus să creeze un consiliu economic pe lângă edilul general, în cadrul căruia 

vor intra specialiști în economie și oameni de afaceri, iar un plan de acțiuni de acest gen ar 

îmbunătăți sectorul antreprenorial. Mai mult, se dorește extinderea parcurilor industriale și crearea 

unor noi zone de comerț liber. Ion Ceban: „Vom facilita deschiderea unei subzone noi a „Expo-

Business-Chișinău”. Vom ajuta la crearea de noi parcuri industriale, prin asistență în 

reconstrucția infrastructurii, a zonelor industriale, instruirea lucrătorilor. Vom crea un mecanism 

pentru punerea în aplicare a acordurilor de investiții între Primărie și investitori strategici și vom 

oferi sprijin administrativ proiectelor economice, rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

investitorii, disputelor, asistență în obținerea documentației necesare și consultanță”. În același 

timp, candidatul socialist a menționat că până în februarie 2019 va fi elaborată o hartă de afaceri a 

Capitalei și va fi înființată o agenție specială pentru dezvoltarea Chișinăului. În plus, Ceban a 

precizat că el și echipa lui au pregătit o serie de măsuri pentru a ajuta tinerii oameni de afaceri. 

Totodată, Ion Ceban și echipa sa intenționează să le întindă o mână de ajutor și comercianților din 

piețe, așa încât aceștia să beneficieze de condiții decente la locul de muncă. În ceea ce privește 

Piața Centrală, candidatul PSRM a susținut că o atare problemă trebuie remediată doar prin 

intermediul unui referendum (15.05.2018); Intelectualitatea de creație trebuie să fie susținută. 

Declarația a fost făcută de Ion Ceban, candidatul PSRM pentru funcția de primar general al 

Capitalei. El a menționat că, în calitate de edil, intenționează să promoveze și să dezvolte 

instituțiile de cultură din Chișinău. Pentru început, Ceban va stabili un dialog permanent cu 

sindicatele din domeniul creației pentru a soluționa în mod operativ problemele care apar. Mai 

mult, va numi un consilier al primarului, responsabil de relațiile cu oamenii de cultură. Ion Ceban: 

„O altă măsură cu care voi veni va fi instituirea burselor de creație ale primarului capitalei.  De 

aceste burse anuale vor beneficia poeți, prozatori, pictori, sculptori, compozitori, interpreți etc., 

astfel încât ei, măcar o perioadă anume, să nu resimtă presiunea factorului financiar și material 

și să se poată dedica în totalitate creației. De asemenea, voi veni cu inițiativa instituirii unui fond 

pentru susținerea oamenilor de creație. Din acest fond vor fi editate cărți, organizate expoziții de 

sculptură și pictură, concerte, seri de creație, achitate deplasările importante ale oamenilor de 

creație la diverse simpozioane și conferințe”. Reporter: În afară de aceasta, pentru dezvoltarea 

percepției culturale și a gustului artistic, socialiștii intenționează să contribuie la lansarea lucrărilor 

create de oamenii de cultură, precum și la organizarea întâlnirilor intelectualității de creație cu 

elevii și liceenii din Capitală (16.05.2018); Campania preelectorală se apropie de sfârșit. Astfel, în 

fiecare zi se desfășoară conferințe de presă care descriu în detalii planuri de îmbunătățire a vieții 

Capitalei și a chișinăuienilor. Candidatul PSRM la funcția de primar general de Chișinău, Ion 

Ceban, a anunțat din ce surse urmează să fie finanțate proiectele sale grandioase. Potrivit lui Ceban, 



35 

 

peste 6 miliarde de lei vor putea fi returnate printr-un audit efectuat în procesul de vânzare a 

proprietății municipale: „În ultimii 10 ani, în rezultatul fraudelor și furturilor în domeniul 

proprietății municipale, bugetul Chișinăului a fost păgubit cu peste 6 miliarde de lei. Acești bani 

trebuie întorși înapoi, pentru că sunt bani publici și urmează să fie folosiți pentru soluționarea 

problemelor oamenilor. Imediat după preluarea mandatului de primar, voi dispune crearea unei 

comisii speciale care va investiga tot și toate în aceste domenii”. Un alt element al veniturilor 

municipale va fi lupta împotriva corupției, din cauza căreia în bugetul municipal, potrivit lui 

Ceban, se fură sute de miliarde de lei anual. În acest scop, candidatul socialiștilor și echipa sa va 

crea un singur ghișeu de deservire a cetățenilor, care va oferi oamenilor posibilitatea să 

economisească timp și bani, iar din plățile oficiale a documentelor – banii vor ajunge în buget. 

Inițiativa socialiștilor a permis deja economisirea a 25% din fondurile preconizate pentru diferite 

achiziții (17.05.2018); Astăzi, candidatul socialiștilor pentru funcția de primar al mun. Chișinău a 

ținut ultima sa conferință în ajunul scrutinului. Ion Ceban a făcut bilanțul campaniei electorale și 

a îndemnat oamenii să vină la urne și să-și dea votul în favoarea candidatului capabil să-și 

implementeze programul electoral și să muncească pentru a rezolva problemele municipalității: 

„Pentru mine și pentru cei din echipa mea, această campanie a fost o oportunitate suplimentară 

pentru a ne prezenta viziunea privind modul în care pot fi soluționate problemele cu care se 

confruntă locuitorii Capitalei. Intenționat am folosit expresia „o oportunitate suplimentară”, 

deoarece noi, spre deosebire de alți candidați, am fost permanent alături de locuitorii Capitalei. 

Am intervenit ori de câte ori a fost nevoie să soluționăm problemele Capitalei și punctele noastre 

de vedere sunt bine cunoscute pentru oameni”. Socialistul a tras linia și a anunțat că în cadrul 

campaniei electorale a avut 133 de întâlniri cu cetățenii și a participat la 18 dezbateri. Ceban a 

declarat că nu are ce ascunde și și-a exprimat speranța că-n această perioadă, el și echipa sa, a 

reușit să-i convingă pe chișinăuieni în ceea ce privește propria candidatură. Nu în ultimul rând, 

candidatul PSRM le-a mulțumit locuitorilor municipiului pentru deschidere și participare: „Vreau 

să le mulțumesc, pe această cale, locuitorilor Capitalei pentru interesul viu pe care l-au manifestat 

față de programul meu electoral, pentru acele propuneri cu care au venit în timpul întâlnirilor 

noastre și care neapărat se vor regăsi în viitorul program de guvernare a Capitalei. În mod 

special, vreau să le mulțumesc celor care au înțeles că, după ani de zile în care li s-au oferit piste 

și mize false, a venit timpul ca la cârma Capitalei să ajungă un primar cu viziune, cu voință și cu 

capacitate de a soluționa problemele. Dvs. meritați o viață mai bună și eu, împreună cu echipa 

mea, vă promitem că acest lucru va deveni realitate. Să salvăm împreună Chișinăul! Să-i dăm o 

nouă șansă la viață! Să alegem viitorul pe care-l merităm, duminică, 20 mai 2018.” (18.05.2018).  

Conotația negativă pentru Ion Ceban s-a datorat subiectului despre: Candidatul pentru 

funcția de primar general al Chișinăului din partea Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, a decis 

luni să nu mai vorbească despre programul său electoral, ci să facă o analiză sau, mai degrabă, să 

critice programele electorale ale concurenților săi. Astfel, Munteanu a criticat programul electoral 

a 3 concurenți pentru funcția de primar al Capitalei, în special cel al candidatului PSRM, Ion 

Ceban. Liberalului nu i-a plăcut vectorul geopolitic al lui Ion Ceban, care, potrivit lui Munteanu, 

este unul imperialist, în timp ce însuși socialistul declară cu încredere că programul său nu are 

nicio legătură cu geopolitica (14.05.2018).  

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

a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre: Fostul primar general al Capitalei, 

Dorin Chirtoacă, care a condus Chișinăul 10 ani, îi cheamă pe toți locuitorii municipiului să iasă 

la alegeri pe 20 mai și să-l voteze pe candidatul PL, Valeriu Munteanu. Dorin Chirtoacă: „Dacă 

vrem să fim cetățeni ai Republicii Moldova, atunci mergem și votăm Munteanu. Dar mergem, în 

primul rând, la alegeri, și de asta sunt aici, să vă chem să participați la vot. Aveți de ales între a 

fi cetățeni ai Republicii Moldova, participând la vot, sau a fi obiecte din garderoba lui 

Plahotniuc”. Chemându-i pe chișinăuieni să voteze pentru candidatul liberal, Chirtoacă a declarat 

că Valeriu Munteanu se deosebește de ceilalți participanți la lupta preelectorală, precizând că cele 

4 fiice sunt cartea sa din mânecă: „Chem pe toată lumea la vot și de asta chem să-l susținem pe 

Valeriu Munteanu, care de departe se vede. El a demonstrat, prin participarea sa în campanie la 
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dezbateri, peste tot, că are pregătirea necesară, se pricepe, cunoaște, are o familie frumoasă-n 

spate, cele 4 fetițe ale lui, cei 4 îngerași. Este o dovadă cum nu are nimeni” (17.05.2018).  

Candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului Politic 

„Partidul Unității Naționale”, Constantin Codreanu, a obținut o conotație pozitivă în subiectul 

despre: Moldova, neaflându-se în componența României, nu are niciun viitor. De acest fapt se 

declară ferm convins fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, care în alegerile noi îl susține 

pe candidatul PUN, Constantin Codreanu. În acest sens, Băsescu a declarat că Codreanu este un 

unionist exemplar, fapt care este vital pentru Capitală: „Este un candidat ideal, aș spune, pentru 

un Chișinău dezorientat, de mai bine de un an. Un candidat care ar putea duce în continuare ideea 

unionistă la Chișinău. Bineînțeles, însoțită și de cea de-a doua caracteristică a candidatului – să 

fie bun gospodar”. În opinia lui Băsescu, Codreanu este un candidat onest, responsabil, cu o 

reputație ireproșabilă – un adevărat unionist. Totodată, fostul președinte al României recunoaște 

că și calitățile de mai sus sunt foarte importante, însă orașul are, în primul rând, nevoie de un 

gospodar: „Este tânăr, energic, să sperăm că va fi și un bun gospodar”. Reporter: Pe final, fostul 

lider de la Cotroceni a îndemnat electoratul să-și dea votul pentru Constantin Codreanu, dat fiind 

faptul că el este singurul candidat capabil să-l bată în turul doi pe socialistul Ion Ceban. În context, 

Băsescu a subliniat că șansele socialistului de a deveni primar sunt foarte mari, fapt care-l face și 

mai periculos, mai ales că la parlamentare, socialiștii au șanse reale de a obține un scor înalt 

(11.05.2018). 

Candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului Popular din 

Republica Moldova (PPRM), Maxim Braila, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectelor despre: 

Candidatul PPRM, Maxim Braila, a declarat că locul Pieței Centrale nu este în centrul orașului, 

subliniind că piața trebuie să fie mutată la periferie, reprezentând un pericol pentru oameni, de 

aceea locul spațiilor cu risc sporit este la margine de oraș: „Piața Centrală, așa cum este ea, fără 

condiții sanitare, unde viața omului este pusă în pericol, nu poate să se localizeze în centrul 

Chișinăului. Este nevoie, în locul acesteia, să fie amenajată o piață agricolă, cu toate condițiile 

sanitare atât pentru locuitori, cât și pentru vânzători. Ceea ce privește acele mărfuri de plastic și-

așa mai departe, eu îmi propun să fie amenajată o piață la periferia orașului și acolo să se 

comercializeze”. Totodată, candidatul Partidului Popular și-a propus să stopeze activitatea 

comercianților care se ocupe de revânzarea mărfii, iar locurile vacante rămase în urma acestora să 

le ofere producătorilor agricoli din suburbii. O altă inițiativă propusă de Braila este reducerea 

numărului de transport privat prin a-i motiva pe șoferi să pledeze în favoarea celui public, în 

detrimentul vehiculelor personale. În acest scop, candidatul își propune delimitarea unei benzi 

speciale pentru troleibuze și autobuze, ceea ce, în opinia lui, va facilita circulația transportului 

public, împovărând însă traficul pentru cel privat: „Vom crea imediat, odată ce ajung primar, benzi 

unice pentru transportul unic pe străzile Chișinăului. Cheltuieli semnificative pentru această 

măsură nu sunt necesare. Respectiv, aceasta va permite ca transportul public să circule mai rapid, 

iar ambulanțele să ajungă mai repede la situațiile critice. Anume această măsură va stimula 

cetățenii să renunțe, treptat, la mașini și să treacă la transportul public” (10.05.2018); Candidatul 

PPRM la funcția de edil al Capitalei, Maxim Braila, a promis că va face ordine în gospodăria 

locativă din Capitală și va demola toate acareturile care au fost construite cu încălcarea legislației: 

„În cazul dat se emite planul urbanistic general, se elaborează de către primar și, respectiv, aceste 

lucruri vor fi interzise în continuare, construcția acestor acareturi, iar cele care există trebuie să 

fie demolate cu tractorul” (16.05.2018); Cel mai tânăr candidat la funcția de primar general al 

Capitalei din partea PPRM, Maxim Braila, a îndemnat tinerii să nu fie indiferenți față de soarta 

Chișinăului și să iasă la alegerile locale din 20 mai: „Apelul meu este către tineri. Stimați prieteni, 

este foarte important ca, pe 20 mai, să ieșiți la urnele de vot și să votați pentru cel pe care îl 

considerați cel mai bun. Eu cred în tineri. Eu cred în Chișinău”. Vorbind despre tineri și 

participarea lor la vot, Maxima Braila a reamintit despre evenimentele din 7 aprilie 2009, când o 

mulțime de oameni au protestat nemulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare. Candidatul 

PPRM consideră că aceste evenimente demonstrează adevărata putere a tinerilor: „Dacă ne 

amintim două chestiuni foarte importante: 7 aprilie 2009, când anume tinerii au ieșit la proteste, 



37 

 

și alte alegeri la care anume votul tinerilor a decis soarta Chișinăului. Noi vedem că tinerii 

reprezintă, într-adevăr, o forță și o susținere majoră cu care noi putem să mergem înainte” 

(17.05.2018); Guvernul nu recunoaște Memorandumul privind cooperarea dintre Republica 

Moldova și Uniunea Economică Eurasiatică și nu va finanța participarea țării în calitate de 

observator în UEE. Declarația a fost făcută de Pavel Filip. Potrivit premierului, singura opțiune 

pentru dezvoltarea Moldovei este integrarea în Uniunea Europeană. Mulți însă nu sunt de acord 

cu acest lucru. Astfel, deputatul PSRM, Vasile Bolea, a declarat: „Vectorul dezvoltării țării trebuie 

ales de către popor. Președintele, pentru care oamenii au votat, urmează în mod clar calea 

realizării programului său preelectoral. Președintele și PSRM au un program clar de acțiuni și îl 

vom urma” (18.05.2018). 

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

obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectului despre: Aflându-se la conducerea Capitalei 

jumătate de an, candidatul independent Silvia Radu a recunosc că numai în cadrul campaniei 

preelectorale, care a durat trei săptămâni, ea a reușit să afle multe despre municipiu și problemele 

sale: „Pentru mine, această campanie electorală nu a fost neapărat o competiție electorală, a fost 

mai mult un exercițiu foarte util, prin care am cunoscut mai bine Chișinăul. Am avut ocazia, în 

aceste trei săptămâni, să cunosc foarte multe locuri, străzi, suburbii, pe care nu a pășit niciun 

politician.” Silvia Radu a declarat că în total a cheltuit, în campania preelectorală, câteva sute de 

mii de lei, mijloace din bugetul familiei și în staff-ul ei preelectoral au activat numai cinci oameni, 

inclusiv soțul. Amintim că anterior, candidatul la funcția de edil al Capitalei a declarat că renunță 

la reclama preelectorală la posturile de televiziune și la folosirea pancartelor de reclamă, deoarece 

personalitatea ei este și așa cunoscută de multă lume (18.08.2018). 

Conotația negativă a reflectării pentru Silvia Radu s-a datorat subiectelor despre: Oazu 

Nantoi, fost consilier municipal, fost candidat la alegerile locale din Chișinău, și-a exprimat 

nemulțumirea față de activitatea Silviei Radu în funcția de primar al Capitalei și are dubii în 

privința faptului dacă Radu este, într-adevăr, un candidat independent: „Îmi vine greu să o percep 

pe dna Silvia, din moment ce ea a participat la alegerile prezidențiale din 2016, prezentând la 

CEC 15 mii de semnături, dar s-a ales doar cu peste 5 mii de voturi. Îmi vine greu să o percep 

candidat independent când am văzut cum unele canale TV i-au creat imaginea de manager eficient 

al orașului” (10.05.2018).  

Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Oazu Nantoi, fost consilier municipal, fost candidat 

la alegerile locale din Chișinău, și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea Silviei Radu în 

funcția de primar al Capitalei și are dubii în privința faptului dacă Radu este, într-adevăr, un 

candidat independent. În acest sens, Oazu Nantoi, care a deținut funcția de vicepreședinte al 

Partidului Democrat din Moldova, a invitat alegătorii să vină la alegerile din Capitală ca să-l voteze 

pe unicul candidat proeuropean, Andrei Năstase: „Vă îndemn să faceți tot posibilul pentru a nu 

rămâne dezamăgiți și pe data de 20 mai să-l votați pe Andrei Năstase, care reprezintă Partidul 

Platforma „DA” (10.05.2018).  

Alexandru Mîțu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PRSM, 

a avut o apariție pozitivă în subiectul despre: Candidații electorali s-au expus asupra programelor 

electorale. Alexandru Mîțu: „Văd foarte bine orașul. Am 7 puncte bune înscrise în program. Nu 

este nevoie de 20 de puncte. Programul electoral este doar publicitate, deci ceea ce se promite, 

nu are nevoie nimeni, nu o vor face. Ei promit, dar nu vor putea să o facă timp de 10 ani și vorbesc 

despre astfel de schimbări care, pur și simplu, nu pot fi făcute” (15.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 14 min. 52 sec. 10 min. 50 sec. 03 min. 48 sec. 14 sec. 

M. Brăila, PPRM 04 min. 19 sec. 01 min. 42 sec. 02 min. 37 sec. 0 sec. 
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S. Radu, ID 02 min. 56 sec. 46 sec. 01 min. 24 sec. 46 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 42 sec. 55 sec. 01 min. 47 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 02 min. 28 sec. 21 sec. 02 min. 07 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 01 min. 43 sec. 10 sec. 01 min. 33 sec. 0 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 17 sec. 01 min. 09 sec. 08 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 01 min. 09 sec. 0 sec. 01 min. 09 sec. 0 sec. 

A. Năstase, PPPDA 35 sec. 22 sec. 13 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 07 sec. 0 sec. 07 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

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

 

 
 

 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 14 min. 52 sec. 07 min. 44 sec. 07 min. 08 sec. 

M. Brăila, PPRM 04 min. 19 sec. 02 min. 27 sec. 01 min. 52 sec. 

S. Radu, ID 02 min. 56 sec. 53 sec. 02 min. 03 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 42 sec. 21 sec. 02 min. 21 sec. 

V. Strătilă, PVE 02 min. 28 sec. 58 sec. 01 min. 30 sec. 

A. Mîțu, PRSM 01 min. 43 sec. 43 sec. 01 min. 00 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 17 sec. 0 sec. 01 min. 17 sec. 

V. Costiuc, PPDA 01 min. 09 sec. 29 sec. 40 sec. 

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

A. Roșco, PCNM 07 sec. 0 sec. 07 sec. 

R. Apostolova, PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare, de 75,9%, urmat de PL – cu 7,1%, PPRM – cu 5%, ID – cu 3,4%, 

PVE – cu 2,9% și PRSM – cu 2%. PUN a fost mediatizat în volum de 1,5%, urmat de PPDA 

– cu 1,3%, PPPDA – cu 0,7% și PCNM – cu 0,1%.  
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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.  

Conotația pozitivă pentru PSRM s-a datorat subiectelor despre: Înainte de a pleca în vizită 

la Soci, acolo unde Republica Moldova urmează să obțină statut de observator în cadrul Uniunii 

Economice Eurasiatice, președintele Igor Dodon a acordat un interviu unei agenții de știri cu 

renume. Igor Dodon a subliniat că pozițiile Partidului Socialiștilor sunt foarte înalte, aceasta va 

oferi posibilități de a forma nu o alianță proeuropeană, nici pro rusă, ci o majoritate pro 

moldovenească, care pentru prima dată în mulți ani va promova o politică reieșind, exclusiv din 

interesele naționale ale Moldovei. Președintele statului Igor Dodon: „Sunt sigur că în următorul 

Parlament, PSRM va avea o poziție importantă. Aceasta va crea condițiile necesare pentru o 

activitate mai eficientă a tuturor instituțiilor puterii” (10.05.2018, 12.05.2018, 13.05.2018); 

Păstrând tradiția, deputații PSRM s-au prezentat la ședința parlamentară cu panglicile Sf. 

Gheorghe în piept. Astfel, fracțiunea Partidului Socialiștilor a adus un omagiu memoriei 

participanților la Marele Război pentru Apărarea Patriei. Este de remarcat că pentru prima dată, 

fracțiunea PSRM a venit la sesiunea Parlamentului cu panglicile Sf. Gheorghe, după ce liberalii 

au înaintat inițiativa de a interzice acest simbol al Victoriei în Moldova (11.05.2018); La ședința 

de astăzi a Comisiei parlamentare Economie buget și finanțe, deputatul fracțiunii PSRM, Grigore 

Novac, a 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. Inițiativa deputatului socialist vine să salveze agenții economici de la faliment. 

Fracțiunea parlamentară a socialiștilor a venit cu o inițiativă de a acorda un sprijin suplimentar 

agenților economici din așa-numita zonă de securitate, ce ar contribui la dezvoltarea localităților 

respective, dar și a nivelului de trai al locuitorilor comunelor (12.05.2018, 13.05.2018); O coloană 

formată din zeci de mii de oameni uniți într-o singură voință și într-un singur scop: onorarea 

memoriei celor căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei – un război care a atins fiecare 

familie din țara noastră. În fruntea coloanei au mers veteranii, cărora li s-au alăturat președintele 

țării și Partidul Socialiștilor, care, tradițional, au solicitat populației țării noastre să facă abstracție 

de preferințele politice și să participe într-un marș al Victoriei pentru o istorie ce ne unește pe toți. 
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Vladimir Țurcan, deputat PSRM: „Ziua Victoriei este o sărbătoare pentru absolut toți, indiferent 

de națiune, indiferent de vârstă, indiferent de viziunile politice. Eu sunt sigur că cei care sunt, într-

adevăr, patrioți ai Republicii Moldova, deci ei trebuie să sărbătorească astăzi. Asta este o 

posibilitate de a-i uni pe toți, de a consolida societatea Republicii Moldova și, totodată, să fie și o 

lecție pentru noi toți. O lecție, deoarece este o zi când noi putem să valorificăm la justa valoare 

tot ce înseamnă război și ce înseamnă pace”. Ajunși la Complexul Memorial „Eternitate”, alături 

de veterani, șeful statului, Igor Dodon, președintele PSRM, Zinaida Greceanîi, reprezentanții 

partidului și miile de participanți la eveniment au depus flori în memoria soldaților care au luptat 

pentru a obține marea victorie, lansând porumbei – simbolul păcii și aducător de vești bune 

(13.05.2018); La sfârșitul săptămânii trecute, la Comrat și la Bălți s-a desfășurat Festivalul 

Familiei. La sărbătoare a participat și președintele PSRM, Zinaida Greceanîi. Ea a subliniat că una 

din principalele priorități ale partidului este susținerea familiilor din Republica Moldova: „Pentru 

a păstra valorile familiei este foarte important pentru o societate puternică din Moldova. Copiii 

sunt fericiți în familiile lor alături de mama și tatăl lor. Aceasta înseamnă să crești o societate 

sănătoasă” (14.05.2018); Rezultatele Barometrului Opiniei Publice au arătat că președintele țării 

Igor Dodon și Partidul Socialiștilor își păstrează poziția de lider la categoria credibilitate în rândul 

populației. Ratingul lui Igor Dodon este de 6 ori mai mare decât al lui Andrei Năstase. Nu-și pierde 

poziția de lider nici partidul pro-prezidențial – PSRM. Dacă duminica viitoare ar fi avut loc alegeri 

parlamentare, atunci socialiștii și-ar devansa concurenții politici și asta nu e tot. Prin urmare, dacă 

duminica viitoare conaționalii noștri ar fi chemați la urne, cea mai impresionantă forță de opoziție, 

PSRM, s-ar alege cu 40% din voturi, ocupând locul de întâietate (14.05.2018); Partidul 

Socialiștilor salută decizia Consiliului Economic Suprem Eurasiatic, care a conferit statutul de 

observator în Uniunea Economică Eurasiatică Republicii Moldova. Sincron – comunicatul PSRM 

afișat pe ecran: „O cooperare mai strânsă între Moldova și Uniunea Economică Eurasiatică este, 

de asemenea, poziția majorității cetățenilor moldoveni și un obiectiv național. Prin urmare, 

eforturi mari în această direcție au fost făcute și de șeful statului Igor Dodon, liderul neformal al 

PSRM. Pentru noi, sunt extrem de importante relațiile cu Uniunea Economică Eurasiatică, care 

includ principalii parteneri strategici ai țării noastre”; „Suntem interesați în a acumula experiență 

în ceea ce privește cooperarea în sectorul producerii, pentru ca ulterior să aplicăm și-n Moldova 

practicile implementate de țările din Uniune. Și dacă tot este vorba de deschiderea a noi societăți 

mixte, tindem pentru promovarea produselor moldovenești pe piața eurasiatică, fapt care va 

permite crearea unor noi locuri de muncă. Susținem oferirea țării noastre a statului de observator 

în cadrul UEEA, și vedem această performanță drept un prim pas către scopul de a deveni membru 

al Uniunii cu drepturi depline” (15.05.2018); Pe data de 15 mai 1993 a fost proclamată Ziua 

Internațională a Familiei. În rândul conaționalilor noștri, sărbătoarea se bucură de popularitate în 

ultimii ani, mai exact de când în promovarea celei din urmă s-a implicat liderul PSRM și președinte 

de țară în prezent, Igor Dodon (15.05.2018); La ședința Comisiei Parlamentare Protecție Socială, 

Sănătate și Familie, deputații socialiști au propus un proiect ce vizează susținerea producătorilor 

din Republica Moldova, care presupune acordarea priorității în achiziționarea de bunuri și servicii 

anume de la producătorii locali. Proiectul socialiștilor a fost susținut în unanimitate de membrii 

Comisiei parlamentare pentru protecția socială. Cu toate acestea, pentru a intra în vigoare, 

proiectul urmează să fie dezbătut și aprobat la ședința plenară a Parlamentului (16.05.2018). 

 PL a avut o prezență negativă în cadrul subiectului despre: Păstrând tradiția, deputații PSRM 

s-au prezentat la ședința parlamentară cu panglicile Sf. Gheorghe în piept. Astfel, fracțiunea 

Partidului Socialiștilor a adus un omagiu memoriei participanților la Marele Război pentru 

Apărarea Patriei. Este de remarcat că pentru prima dată fracțiunea PSRM a venit la sesiunea 

Parlamentului cu panglicile Sf. Gheorghe, după ce liberalii au înaintat inițiativa de a interzice acest 

simbol al Victoriei în Moldova. Igor Dodon, care la acel moment era președinte PSRM, a numit 

inițiativa liberalilor o crimă împotriva amintirii eroilor și a participanților la Marele Război pentru 

Apărarea Patriei, care au învins fascismul (11.05.2018).  
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Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 

01 oră 05 min. 16 

sec. 

25 min. 24 sec. 39 min. 38 sec. 14 sec. 

PL 06 min. 04 sec. 55 sec. 04 min. 59 sec. 10 sec. 

PPRM 04 min. 19 sec. 01 min. 42 sec. 02 min. 37 sec. 0 sec. 

ID 02 min. 56 sec. 46 sec. 01 min. 24 sec. 46 sec. 

PVE 02 min. 28 sec. 21 sec. 02 min. 07 sec. 0 sec. 

PRSM 01 min. 43 sec. 10 sec. 01 min. 33 sec. 0 sec. 

PUN 01 min. 17 sec. 01 min. 09 sec. 08 sec. 0 sec. 

PPDA 01 min. 09 sec. 0 sec. 01 min. 09 sec. 0 sec. 

PPPDA 38 sec. 22 sec. 16 sec. 0 sec. 

PCNM 07 sec. 0 sec. 07 sec. 0 sec. 

PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

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

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost de 80,9%, iar cota femeilor a fost de 19,1%.  

 

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

în perioada de raport 10 – 20.05.2018, 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 
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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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

 

Este de specificat că postul de televiziune „Accent TV”, în perioada de raport, 10-20 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 al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „ITV”, candidatul PSRM, Ion Ceban, a obținut cea mai 

mare pondere – 12%, fiind urmat de Maxim Braila – cu 9,9%. Constantin Codreanu a fost 

mediatizat în volum de 9,5%, fiind urmat de Alexandra Can – cu 9,3%, Andrei Năstase – cu 

8,6%, Alexandr Roșco – cu 8,3%, Alexandru Mîțu – cu 7,8%. Cu același volum procentual 

de 7,7% la sută au fost mediatizați candidații Victor Strătilă și Silvia Radu, fiind urmați de 

Valeriu Munteanu – cu 7,6 la sută, Vasile Costiuc – cu 7,1 la sută și Reghina Apostolova – cu 

4,6 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: Candidații la șefia Primăriei continuă să-și 

prezinte soluțiile de remediere a problemelor din Capitală. Ion Ceban a anunțat propunerile sale 

pentru îmbunătățirea situației angajaților din sistemul protecției sociale din Chișinău. Ion Ceban, 

PSRM: „Nu poți avea o asistență socială performantă dacă nu oferi specialiștilor din acest 

domeniu condiții minime!” (11.05.2018, 12.05.2018); Candidații aflați în cursa electorală pentru 

șefia Capitalei își dezvăluie proiectele de dezvoltare a municipiului. Candidatul socialist Ion Ceban 

are ca obiectiv inițierea unui consiliu care se va ocupa de examinarea problemelor cu care se 

confruntă oamenii cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile din punct de vedere social. De 

asemenea, tinde spre crearea căilor de acces pentru cei cu nevoi speciale, dar și crearea mai multor 

locuri de muncă. Ion Ceban: „Până în noiembrie 2018 vom elabora un program municipal de 

susținere a persoanelor cu nevoi speciale. Unele chestiuni deja au fost efectuate în această 

direcție. Ceea ce la moment Chișinăul oferă pentru astfel de persoane este prea puțin” 

(12.05.2018, 13.05.2018); Ultimele declarații ale candidaților la șefia Chișinăului. Ion Ceban, 

PSRM: „Timpul marilor schimbări a venit! Mă refer la schimbările adevărate, care să aducă 

prosperitate oamenilor și să transforme Chișinăul într-un oraș modern. Pentru aceasta a mai 

rămas un singur pas și eu sunt sigur că, împreună cu d-voastră, stimați locuitori ai municipiului 

Chișinăului, o vom face duminică, pe 20 mai. Meritați o viață mai bună!” (18.05.2018). 

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

a beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: Candidatul PL, Valeriu 

Munteanu, vrea să continue ceea ce a început primarul Dorin Chirtoacă: „Proiecte mari la care s-

a muncit 2-3 ani sau mai mulți ani și de care s-au bucurat și continuă să se bucure locuitorii 

capitalei. Din păcate, multe dintre aceste proiecte au fost înghețate în perioada în care primarul 

Chirtoacă a fost înlăturat de la Primărie” (12.05.2018, 13.05.2018).  

Reghina Apostolova, candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului „ȘOR”, a fost reflectată pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidații la șefia 

Chișinăului își expun noile viziuni de dezvoltare a capitalei în timpul în care a rămas până la 

alegerile locale. Candidata din partea Partidului Șor la șefia Capitalei, Reghina Apostolova, spune 

că din totdeauna a fost alături de cei care construiesc țara, dar care trăiesc cu o pensie mizeră. 
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„Programul electoral propus de echipa partidului „ȘOR” include o serie de facilități pentru 

pensionari. Vom acorda câte 1000 de lei suplimentar fiecărui pensionar din capitală, bani din 

care își vor procura produse alimentare și vor achita alte servicii. De asemenea, vom extinde 

rețeaua de magazine sociale și vom deschide farmacii sociale”, a scris Apostolova pe o rețea de 

socializare (10.05.2018, 12.05.2018); Reprezentanții Partidului ȘOR în frunte cu Ilan Șor au 

protestat în fața Judecătoriei, fiind nemulțumiți de decizia de excludere a candidatului său din cursa 

electorală. Susținătorii Reghinei Apostolova exclamau: „Bravo, Reghina!”, „Vrem pe Reghina în 

Primărie!” (11.05.2018). 

Candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului Ruso-

Slavean, Alexandru Mîțu, a fost mediatizat pozitiv în subiectul despre: Candidații la șefia 

Chișinăului își expun noile viziuni de dezvoltare a capitalei în timpul în care a rămas până la 

alegerile locale. Alexandru Mîțu a declarat că cele mai importante puncte din programul său 

electoral sunt: „Principalul este ca în primele 2-3 luni să soluționăm problema corupției, să 

chemăm toate televiziunile care sunt corecte și transparente. Mai departe mergem la canalizări. 

Voi ține cont și de fiecare scară, fiecare bloc, fiecare părticică de drum. O să stau de vorbă cu 

fiecare agent economic să ne cunoaștem” (10.05.2018, 12.05.2018, 13.05.2018); Ultimele 

declarații ale candidaților la șefia Chișinăului. Candidatul PRSM, Alexandr Mîțu, a spus că: 

„Viitorul primar al Chișinăului trebuie să-și înceapă activitatea cu repararea drumurilor, 

decongestionarea traficului și modernizarea transportului public. Astăzi nu există un gospodar. 

Multe lucruri elementare nu se fac în oraș. Oamenii trebuie ascultați și ei trebuie să știe unde 

merg contribuțiile lor” 18.05.2018). 

Alexandr Roșco, candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

PCNM, a avut o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidații la șefia Primăriei 

continuă să-și prezinte soluțiile de remediere a problemelor din capitală. Candidatul Partidului 

„Casa Noastră”, Alexandru Roșco este împotriva construcțiilor ilegale din Chișinău, el consideră 

că: „De construcțiile ilegale trebuie să se ocupe asemenea organe cum ar fi Procuratura 

Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, iar pentru a preveni apariția lor, trebuie adoptat un 

nou plan urbanistic general. În plus, toate construcțiile ilegale – demolate din contul bugetului 

municipal” (11.05.2018, 12.05.2018, 13.05.2018).  

Victor Strătilă, candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului Verde Ecologist, a avut o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidații la 

șefia Chișinăului își expun noile viziuni de dezvoltare a Capitalei în timpul în care a rămas până 

la alegerile locale. La rândul său, candidatul Partidului Verde Ecologist, Victor Strătilă, consideră 

că, la momentul actual, sistemul de organizare a Primăriei este unul de model sovietic. Victor 

Strătilă, PVE: „În ultimii ani s-a dovedit faptul că în conducerea Primăriei s-au aflat persoane 

corupte, și acest lucru demonstrează că modelul trebuie schimbat. Din momentul începerii acestei 

organizări vor fi epurate acele cadre care au demonstrat până acum că sunt corupte și nu-și 

îndeplinesc atribuțiile corespunzătoare” (12.05.2018, 13.05.2018, 18.05.2018). 

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

General al mun. Chișinău, Maxim Braila, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectului despre: 

Candidații la șefia Primăriei continuă să-și prezinte soluțiile de remediere a problemelor din 

capitală. Îndemnul înaintat de Partidul Popular: Maxim Braila este jurist și crede că tot ce se face 

în Primărie trebuie să fie în conformitate cu legea. Braila a promis că: „Dacă voi fi ales primar, 

nu voi admite corupția și cumetrismul la Primărie, voi asigura transparența și electronizarea 

procesului de administrare, voi păstra și voi extinde spațiile verzi, voi construi o uzină de 

prelucrare a deșeurilor menajere, voi introduce amenzi mai mari pentru cei care aruncă gunoiul 

în spații nepermise. De asemenea, voi restaura clădirile din centrul vechi și voi interzice 

construcțiile noi în acest perimetru” (11.05.2018, 12.05.2018, 13.05.2018); Ultimele declarații ale 

candidaților la șefia Chișinăului. Maxim Brăila spune că: „Prin decizia de a fi exponentul tinerilor 

în alegeri, vreau să mizez pe sprijinul tinerilor și pe înțelegerea acestora. Îmi asum sarcina de a-

i aduce la urnele de vot pe cei care de multe ori au stat acasă la alegeri. Eu vreau exact ceea ce 
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își doresc tinerii din Republica Moldova. Chișinăul trebuie să devină un oraș al tinerilor” 

(18.05.2018). 

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

al mun. Chișinău, Constantin Codreanu, s-a datorat subiectului despre: Ultimele declarații ale 

candidaților la șefia Chișinăului. Constantin Codreanu, PUN: „Vă îndemn, dragi chișinăuieni, să 

veniți la vot! Să ne ajutați să identificăm toate fraudele și să le demonstrăm celor care conduc în 

acest moment Republica Moldova că noi suntem mai puternici decât ei. Ne luptăm până la capăt 

și avem nevoie de sprijinul tuturor care vor alegeri libere și democratice!” (18.05.2018). 

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

apariție pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidații aflați în cursa electorală pentru șefia 

Capitalei își dezvăluie proiectele de dezvoltare a municipiului. Alexandra Can, candidata din 

partea PNL, și-a prezentat programul electoral. Acesta conține 9 priorități, care țin de 

modernizarea habitatului urban, de îmbunătățirea managementului și politici decizionale la 

Primărie, precum și valorificarea relațiilor cu orașele vecine din România. Alexandra Can, PNL: 

„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 remitențelor în investiții prin programul „Aducem diaspora acasă”. Voi crea un 

Centru moldo-român 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 pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei. Totodată, va fi acordată asistență 

socială la domiciliu pentru persoanele defavorizate și cu dizabilități” (12.05.2018, 13.05.2018); 

Ultimele declarații ale candidaților la șefia Chișinăului. Alexandra Can, PNL: „Sunt o persoană 

cu multă experiență, dar sunt tot mai nemulțumită de câta minciună este răspândită în jur în acești 

ani – totul pentru a acoperi intențiile și acțiunile de jefuire neîncetată a societății. Eu nu sunt o 

persoană coruptă, nu am furat niciodată, știu cum să lichidez corupția din Primărie” (18.05.2018). 

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

obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectului despre: Ultimele declarații ale candidaților la 

șefia Chișinăului. Silvia Radu, ID: „Este necesar ca în Primărie să lucreze oameni profesioniști și 

integri. Ei trebuie să lucreze pentru a soluționa problemele orașului, indiferent care sunt 

preferințele lor, de stânga sau dreapta. Ne dorim să luăm Primăria înapoi. Ne dorim să construim 

un oraș verde, curat” (18.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 04 min. 42 sec. 02 min. 56 sec. 01 min. 46 sec. 0 sec. 

M. Brăila, PPRM 03 min. 53 sec. 01 min. 43 sec. 02 min. 10 sec. 0 sec. 

C. Codreanu, PUN 03 min. 44 sec. 47 sec. 02 min. 57 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 03 min. 39 sec. 02 min. 12 sec. 01 min. 27 sec. 0 sec. 

A. Năstase, PPPDA 03 min. 22 sec. 0 sec. 03 min. 22 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 03 min. 16 sec. 58 sec. 02 min. 18 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 03 min. 03 sec. 01 min. 18 sec. 01 min. 45 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 03 min. 02 sec. 53 sec. 02 min. 09 sec. 0 sec. 

S. Radu, ID 03 min. 01 sec. 0 sec. 03 min. 01 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 58 sec. 38 sec. 02 min. 20 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 02 min. 47 sec. 0 sec. 02 min. 47 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 01 min. 49 sec. 01 min. 08 sec. 37 sec. 04 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 04 min. 42 sec. 02 min. 21 sec. 02 min. 21 sec. 

M. Brăila, PPRM 03 min. 53 sec. 01 min. 43 sec. 02 min. 10 sec. 

C. Codreanu, PUN 03 min. 44 sec. 01 min. 37 sec. 02 min. 07 sec. 

A. Can, PNL 03 min. 39 sec. 01 min. 50 sec. 01 min. 49 sec. 

A. Năstase, PPPDA 03 min. 22 sec. 01 min. 49 sec. 01 min. 33 sec. 

A. Roșco, PCNM 03 min. 16 sec. 01 min. 13 sec. 02 min. 03 sec. 

A. Mîțu, PRSM 03 min. 03 sec. 01 min. 18 sec. 01 min. 45 sec. 

V. Strătilă, PVE 03 min. 02 sec. 01 min. 11 sec. 01 min. 51 sec. 

S. Radu, ID 03 min. 01 sec. 01 min. 43 sec. 01 min. 18 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 58 sec. 01 min. 31 sec. 01 min. 27 sec. 

V. Costiuc, PPDA 02 min. 47 sec. 01 min. 17 sec. 01 min. 30 sec. 

R. Apostolova, PȘ 01 min. 49 sec. 22 sec. 01 min. 27 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 17,4%, urmat de PUN – cu 10,4% și PPRM – cu 8,9%. PNL a 

avut o prezență procentuală de 8,3 la sută, PPPDA – de 7,7 la sută și PCNM – de 7,5 la sută. 

PL a fost mediatizat în volum de 7,4%, urmat de PRSM – cu 7%. Cu același volum 

procentual de 6,9 la sută au fost reflectați PVE și ID, urmați de PPDA – cu 6,4 la sută și PȘ 

– cu 5,4 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 Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 07 min. 36 sec. 02 min. 56 sec. 04 min. 16 sec. 24 sec. 

PUN 04 min. 32 sec. 47 sec. 03 min. 45 sec. 0 sec. 

PPRM 03 min. 53 sec. 01 min. 43 sec. 02 min. 10 sec. 0 sec. 

PNL 03 min. 39 sec. 02 min. 12 sec. 01 min. 27 sec. 0 sec. 

PPPDA 03 min. 22 sec. 0 sec. 03 min. 22 sec. 0 sec. 

PCNM 03 min. 16 sec. 58 sec. 02 min. 18 sec. 0 sec. 

PL 03 min. 14 sec. 38 sec. 02 min. 36 sec. 0 sec. 

PRSM 03 min. 03 sec. 01 min. 18 sec. 01 min. 45 sec. 0 sec. 

PVE 03 min. 02 sec. 53 sec. 02 min. 09 sec. 0 sec. 

ID 03 min. 01 sec. 0 sec. 03 min. 01 sec. 0 sec. 

PPDA 02 min. 47 sec. 0 sec. 02 min. 47 sec. 0 sec. 

PȘ 02 min. 23 sec. 01 min. 08 sec. 01 min. 11 sec. 04 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%, iar cota femeilor a fost de 20%.  

 

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

perioada de raport 10 – 20.05.2018, a reflectat prin conotația pozitivă, în preponderență candidatul 

electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban și Alexandra Can, precum și 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Național Liberal.  

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „ITV” 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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

 

Este de specificat că postul de televiziune „ITV”, în perioada de raport 10-20 mai 2018, nu 

a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  
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NTV Moldova 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „NTV Moldova”, Ion Ceban a obținut cea mai 

mare pondere a reflectării – de 45,2%, urmat de Valeriu Munteanu – cu 11,3%. Candidatul 

PUN, Constantin Codreanu, a fost prezentat în volum de 11,2%, iar Alexandra Can în 

proporție de 6,7%. Cu același volum procentual de 5,9 la sută s-au evidențiat Silvia Radu și 

Andrei Năstase. Vasile Costiuc a fost reflectat în volum de 3,5%, Maxim Braila – de 2,6%, 

Alexandru Mîțu – de 2,2%, iar Alexandr Roșco în volum de 2,1%. Reghina Apostolova și 

Victor Strătilă au obținut aproximativ același volum procentual de 1,9 la sută și, respectiv, 

de 1,5 la sută.  
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 Conotația reflectării: 

 

 
 

Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

Socialiștilor din Republica Moldova, a fost mediatizat în context pozitiv datorită subiectelor 

despre: Candidatul PSRM e enumerat câteva măsuri de susținere a tinerilor familii. Astfel, acesta 

a afirmat că familiile tinere din capitală vor putea obține locuințe în condiții preferențiale în cadrul 

proiectelor municipale cu genericul „Locuințe accesibile” și „Casa mea”. Familiilor formate din 

tineri orfani le vor fi oferite locuințe sociale în căminele Gimnaziului Decebal din sectorul 

Botanica. În cadrul subiectului, jurnalista menționează că în programul său electoral, Ion Ceban a 

mai inclus acordarea indemnizațiilor unice la nașterea copiilor și ajutoare la angajare. În acest 

context, sunt puse pe post declarațiile lui Ion Ceban: „Doar în ultimele luni am avut mai multe 

dezbateri la acest subiect. Încercăm să implicăm cât mai mulți experți în acest proces, astfel ca 

acel program pe care îl vom definitiva și ne propunem să-l definitivăm până la finele anului 2018 

și să-l prezentăm public, inclusiv cu unele implicații pentru bugetul din anul 2019. Familiile 

formate din tineri orfani sau unul dintre membrii căreia este orfan, soțul sau soția, acestor familii 

li se va acorda locuințe sociale, iar în acest scop intenționăm redeschiderea căminelor de pe 

teritoriul Gimnaziului Decebal de la Botanica”. De asemenea, acesta a mai declarat că va ajuta 

familiile tinere să-și caute un loc de muncă. La Primărie va fi elaborat un registru și fond special 

pentru angajarea acestora la întreprinderile și subdiviziunile municipale. Mai mult, Primăria va 

coopera cu agenții economici care vor anunța despre locurile de muncă vacante: „Acestor tineri li 

se va comunica în mod prioritar despre funcțiile vacante în subdiviziunile sau întreprinderile 

municipale și tot în mod prioritar, ei vor fi angajați în câmpul muncii. Dacă tinerii nu vor avea 

calificarea necesară, dar vor dori să ocupe un anume post vacant, Primăria își va asuma integral 

plata pentru instruirile de rigoare, în acest sens, va fi instituit un fond special”. Un alt program 

municipal vizează acordarea sprijinului financiar pentru lansarea unei afaceri tinerilor care vor 

reveni din străinătate. Candidatul PSRM, Ion Ceban, intenționează să instituie indemnizații unice 

pentru familiile nevoiașe la nașterea primul copil în valoare de 2 mii de lei: „Vom veni și cu alte 

acțiuni în acest sens, că atunci când este vorba de copiii, nu poate să existe niciun fel de scuze, 

copiii sunt cei care mâine vor construi viitorul acestei țări, de aceea grija față de ei trebuie să fie 

una prioritară. Am prezentat un set de măsuri absolut necesare pentru a putea vorbi despre o 

minimă susținere acordată tinerilor familii. Dacă vreți, acestea sunt direcțiile de acțiune generale 
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însă evident, abordarea noastră va fi una mai complexă”. La finele subiectului se afirmă că la 

inițiativa fracțiunii PSRM în CMC până acum peste 700 de familii nevoiașe au beneficiat de 

indemnizații unice de 2 mii de lei la nașterea celui de al treilea copil și mai mulți (10.05.2018); 

Asistenții sociali din capitală urmează să beneficieze de suplimente salariale, iar tinerii care 

activează în domeniul protecției sociale de compensații pentru închirierea spațiului locativ și 

pentru călătorie în transportul public. Aceste măsuri fac parte din programul electoral al 

candidatului PSRM la funcția de primar al capitalei, Ion Ceban. O altă acțiune vizează achiziția 

unităților de transport pentru asistenții care îngrijesc de persoanele cu dezabilități locomotorii. Ion 

Ceban a precizat că asistenții sociali din municipiu sunt discriminați în raport cu cei de la Casa 

Națională pentru Asigurări Sociale și nu beneficiază de adaosuri salariale de 25%. În acest context 

sunt puse pe post declarațiile candidatului PSRM, Ion Ceban: „Practic este imposibil ca ei să 

supraviețuiască cu acești bani, spre mare regret. Mai mult ca atât, tinerii specialiști din acest 

domeniu nu beneficiază de nici un fel de facilități. De aceea, ca un prim pas în vederea susținerii 

lor, noi vom introduce compensații parțiale la închirierea de către ei a spațiului locativ. În marea 

lor parte, lucrătorii sociali sunt persoane și zilnic târăsc genți de zeci de kilograme, chiar dacă 

există un regulament care prevede că acestor lucrători trebuie să li se pună la dispoziții transport, 

acesta nu se respectă. Una din primele mele acțiuni în calitate de primar va fi să-i asigur cu 

transportul necesar așa cum prevede regulamentul… În prezent, ei beneficiază de abonamente 

doar pentru troleibuz, noi considerăm că trebuie să dispună de abonamente și pentru autobuz, 

pentru că nu spre toate destinațiile unde trebuie să ajungă, în virtutea funcției pe care o au, circulă 

troleibuze. O altă măsură pe care o avem în plan ține de asigurarea lucrătorilor sociali cu tichete 

alimentare, salariile nu le permit să se alimenteze normal și deseori acești oameni lucrează 

flămânzi, ceea ceste nenormal și nici corect”. În cadrul subiectului jurnalista vine să specifice că 

una din prioritățile pe care și le propune Ion Ceban este și procurarea mașinilor reutilate pentru 

transportarea persoanelor cu dizabilități locomotorii: „În programul meu de guvernare locală, 

achiziționarea acestor unități de transport specializate va ocupa un loc aparte. Un angajament 

ferm pe care vreau să mi-l asum este și să asigur cu condiții de muncă decente angajații din 

domeniul protecției sociale. În prezent aceștia stau câte 5-6 persoane în birou și sunt practic în 

imposibilitate de a-și exercita eficient atribuțiile de serviciu și mai gravă este situația specialiștilor 

ce efectuează expertiza vitalității. Ministerul de Resort a hotărât să-i transfere în sediile direcțiilor 

de asistență socială pe când ei trebuie să beneficieze de un spațiu aparte unde să poată face 

examinări profesioniste. Experții noștri deja au propuneri concrete pentru alocarea spațiului 

necesar, acestor specialiști”. La finele subiectului, jurnalista a adăugat că Ion Ceban va identifica 

oportunități de asigurare a asistenților cu spațiu locativ (11.05.2018); Ion Ceban a propus 

îmbunătățirea situației întreprinderilor de gestionare a fondului locativ. Astfel, candidatul PSRM 

propune o reformă amplă care va include și majorarea salariilor pentru angajați. Potrivit lui Ion 

Ceban, este nevoie de schimbat situația, este nevoie de o inventariere amplă și de un audit la fiecare 

dintre cele 23 de întreprinderi de gestionare care se află în insolvabilitate după ce au acumulat 

datorii de 650 mln de lei față de termoelectrica. În cadrul subiectului se afirmă că anterior 

administrația capitalei a încercat să pună pe umerii cetățenilor aceste datorii. În acest context, sunt 

puse pe post declarațiile candidatului PSRM, Ion Ceban: „Fracțiunea pe care o reprezint a blocat 

această inițiativă a acestor cetățeni. Din informațiile care le avem din ultimii ani, la aceste 

întreprinderi s-au întâmplat lucruri destul de interesante și dacă ele își vor găsi confirmarea 

documentară ca urmare a auditului pe care îl vom efectua, vom iniția proceduri de regres astfel 

încât pierderile suportate puse pe umerii cetățenilor să fie recuperate din contul celor vinovați, 

inclusiv cu solicitarea de a confisca bunurile materiale a celor ce se fac de vină, nemijlocit în 

această privință”. Pe lângă o amplă reorganizare a acestor întreprinderi, Ceban își propune să le 

doteze cu tehnică nouă: „În fiecare an, în buget va fi inclus un compartiment special în acest sens. 

De asemenea, o parte din tehnică va fi posibil de achiziționat ca urmare a eficientizării activității 

acestor întreprinderi și prestării unor servicii de calitate mult mai înaltă, iar o a treia sursă de 

înnoire a tehnicii de care au nevoie aceste întreprinderi vor fi parteneriatele externe pe care le 

vom dezvolta atât cu parteneri din est, cât și din vest”. De asemenea, acesta a declarat că după 
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reformare, angajații întreprinderilor de gestionare a fondului locativ vor benefica de salarii mai 

mari și tichete de masă: „Să identificăm posibilitatea de a majora salariile angajaților, nu a 

„nacialnicilor”, dar a angajaților. De asemenea, ne propunem drept scop să-i asigurăm cu tichete 

de masă, deoarece știm că acele condiții materiale pe care le au respectivii angajați de regulă nu 

le permite să se alimenteze corect, ceea ce pune în pericol și sănătatea lor. Pentru a atrage tineri 

specialiști în domeniu, intenționăm să venim cu propuneri concrete privind asigurarea cu spațiu 

locativ, dacă nu pentru totdeauna, cel puțin pentru durata aflării în serviciu și acest lucru este 

posibil” (14.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul PL, Valeriu Munteanu, a 

declarat că doar propunerile a 3 candidați merită atenție: S. Radu, A. Năstase și I. Ceban, ceilalți 

concurenți nu au nicio valoare. De asemenea, acesta a mai declarat că doar 3 candidați dintre cei 

11 care luptă pentru fotoliul de primar general au șanse a învinge (14.05.2018); Candidatul PSRM, 

Ion Ceban, a propus soluții pentru mediul de afaceri. Astfel, tinerii din capitală care vor dori să-și 

înființeze o afacere, vor putea beneficia de spații oferite de municipalitate și de subvenții pentru 

împrumuturi. Acțiunile mai prevăd înființarea unei subzone în cadrul zonei economice libere din 

Chișinău și crearea agenției de dezvoltare a Chișinăului și a hărții de investiții a Capitalei. Ceban 

a anunțat că primul pas în dezvoltarea mediului de afaceri va fi instituirea unui consiliu economic 

pe lângă primarul general din care vor face parte reprezentanții mediului de afaceri și experți 

economici: „Anume în cadrul acestui consiliu voi prezenta viziunea noastră de îmbunătățire a 

condițiilor de business, dar și a oportunităților de dezvoltare a mediului de afaceri pe care le-am 

identificat. Urmează ca experții și reprezentanții businessului să-și expună opiniile și propunerile 

pe marginea acestui document și împreună să elaborăm o foaie de parcurs pe realizarea căreia 

vom merge consecvent și transparent, prezentând rapoarte tematice în mod public”. El a mai 

reiterat că va face demersurile necesare pentru facilitarea deschiderii a unei subzone în cadrul 

Expo-Business Chișinău, dar și pentru susținerea investitorilor străini: „Vom ajuta la crearea de 

noi parcuri industriale, asistență în reconstrucția infrastructurii, a zonelor industriale, instruirea 

lucrătorilor. Vom crea un mecanism pentru punerea în aplicare a acordurilor între Primărie și 

investitori strategii și vom oferi sprijin administrativ proiectelor economice, rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă investitorii, asistență în obținerea documentației necesare și 

consultanță”. De asemenea, pentru antreprenorii începători din capitală va fi elaborat un program 

care va oferi o serie de facilități. Ion Ceban: „Acest program va presupune identificarea și punerea 

la dispoziție a tinerilor antreprenori a încăperilor municipale care acum nu se utilizează, în 

condițiile strict stabilite și care vor fi făcute publice. Acordarea suportului financiar dintr-un fond 

municipal special tinerilor ce vor dori să-și înființeze o afacere. La fiecare leu investit, 

municipalitatea va veni cu un suport financiar în aceeași mărime. Crearea cu suportul 

partenerilor de dezvoltare a unui fond de subvenționare a creditelor pe care antreprenorii 

începători le vor contracta de la bănci”. În cadrul subiectului se menționează că un document 

similar va fi elaborat și pentru îmbunătățirea activității micului business în capitală. I. Ceban: „Cei 

ce activează în piețe trebuie să beneficieze de condiții de muncă decente, igienă, confort personal, 

teritoriu amenajat conform standardelor de calitate. Revizuirea cadrelor de efectuare a 

controalelor ce intră în competența subdiviziunilor municipale cărora sunt supuși agenții 

economici astfel încât presiunea pe care o suportă ei să scadă, în paralel fiind reduse posibilitățile 

de abuz care în final dau naștere actelor de corupție”. La finele subiectului se menționează că 

candidatul PSRM a mai adăugat că va organiza periodic forumuri de afaceri și va institui o linie 

fierbinte la Primărie, la care oamenii de afaceri vor putea semnala abaterile pentru ca Primăria să 

poată interveni prompt în soluționarea lor (15.05.2018); În cadrul subiectului cu titlu „Fond 

municipal pentru creație” se menționează că oamenii de creație din capitală vor beneficia de sprijin 

financiar din partea Primăriei și își vor putea desfășura activitatea în spațiul oferit de 

municipalitate. De asemenea, ei vor putea pretinde la burse de creație, iar lucrările lor vor fi 

cumpărate de autorități pentru a fi promovate peste hotare. Astfel, primul pas pe care intenționează 

să-l întreprindă Ion Ceban după câștigarea mandatului de primar, va fi instituirea unei structuri 

care va fi responsabilă de domeniul culturii. De asemenea, va fi desemnat un consilier al primarului 

general care va asigura legătura dintre edil și oamenii de creație: „Îmi propun drept scop să amân 



56 

 

dialogul permanent cu uniunile de creație pentru a putea reacționa, promit, în măsura 

competențelor și posibilităților la orice problemă cu care se vor confrunta oamenii de cultură și 

artă. Imediat după preluarea mandatului de primar voi invita reprezentanții uniunilor de creație 

la o discuție, urmând să stabilim forma în care va avea loc dialogul nostru permanent, însă orice 

va fi această platformă, consiliu, etc. Important este să ne ofere posibilitatea să promovăm 

împreună acele valori fără de care o societate nu poate fi considerată sănătoasă din punct de 

vedere moral și intelectual… Din acest fond vor fi editate cărți, organizate expoziții de sculptură 

și cultură, concerte, seri de creație, achitate deplasările importante ale oamenilor de creație la 

diverse simpozioane și conferințe. O altă măsură pe care o avem în vedere este identificarea unor 

spații-proprietate municipală ce vor fi puse la dispoziția oamenilor de creație pentru deschiderea 

atelierelor artistice. Astăzi, mulți sculptori, pictori, scriitori, compozitori, interpreți talentați se 

confruntă cu problema lipsei spațiului de creație… O atenție a noastră este și achiziționarea unor 

opere ale oamenilor de creație din Moldova, cărți, picturi, sculpturi, albume muzicale, dar cel mai 

important – creațiile talentaților noștri oameni de cultură și artă. Eu și echipa mea vedem în acești 

oameni un pilon al societății noastre, a unei societăți noi pe care vrem să o construim în Chișinău. 

O societate prosperă din punct de vedere material, dar și bogată din punct de vedere spiritual și 

intelectual”. La finele subiectului, se spune că Ion Ceban a precizat că măsurile pe care le-a 

prezentat au fost formulate în urma discuțiilor cu oamenii de creație (16.05.2018); Candidatul 

PSRM pentru funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban, a prezentat astăzi un plan de măsuri pentru 

majorarea veniturilor la bugetul municipal. El a precizat că după preluarea funcției de edil, va 

dispune investigarea cazurilor de înstrăinare ilegală în ultimii ani a terenurilor municipale. Cu banii 

obținuți de la cei vinovați va fi posibilă implementarea măsurilor pe care le-a inclus în programul 

său electoral. De asemenea, Ceban a elaborat mai multe măsuri pentru economisirea fondurilor 

municipale, dar și de atragere a investițiilor. În total este vorba despre miliarde de lei, care vor fi 

investite în proiecte sociale și de infrastructură. Ion Ceban a amintit că municipiul a suportat 

pierderi de 6 miliarde de lei, în ultimii 10 ani din cauza înstrăinării ilegale a terenurilor și 

patrimoniului public. În acest context sunt puse pe post declarațiile candidatului PSRM, Ion 

Ceban: Acești bani trebuie întorși înapoi pentru că sunt bani publici și urmează să fie folosiți 

pentru soluționarea problemelor oamenilor. Imediat după preluarea mandatului de primar, voi 

dispune crearea unei comisii speciale care va investiga tot și toate în acest domeniu. La moment 

noi cunoaștem valoarea prejudiciului și modul în care a fost acesta produs”. O altă măsură care 

va permite colectarea veniturilor suplimentare la bugetul municipal este organizarea licitațiilor 

transparente de vânzare și arendare a terenurilor. Ceban a amintit că fracțiunea PSRM în CMC 

insistă de trei ani asupra acestei schimbări: „Estimările noastre arată că numai pe această cale 

am putea obține în următorii 5 ani, minim 2-3 miliarde de lei suplimentar. Acești bani, care dacă 

nu se schimbă starea de lucruri de la Primărie, din nou vor nimeri în buzunarele nu știu cui. Noi 

intenționăm să-i folosim pentru implementarea promisiunilor concrete făcute chișinăuienilor și 

pentru soluționarea problemelor cu care ei se confruntă zi de zi”. De asemenea, în cadrul 

subiectului se mai afirmă că Ion Ceban intenționează să dispună și efectuarea unui audit la toate 

direcțiile și întreprinderile municipale, iar pentru asta va fi formată o nouă structură a Primăriei 

care va activa eficient și va utiliza rațional mijloacele bugetare: „Un element important în lupta 

cu corupția din Primărie va fi implementarea în continuare a achizițiilor publice electronice. Noi 

vom asigura maximă transparență în acest proces, drept urmare, aproximativ 25% din fonduri pe 

acele proiecte și programe pe care deja a fost implementat acest procedeu de achiziții publice 

electronice au fost economisite”. Pentru o cheltuire rațională și transparentă a banilor publici vor 

fi numiți administratori competenți care vor fi responsabili și de executarea bugetului, în plus vor 

fi publicate cu regularitate rapoartele privind executarea bugetelor tuturor subdiviziunilor. Ion 

Ceban: „Parteneriate public private și relația cu partenerii de dezvoltare. Vom folosi fiecare 

oportunitate existentă în acest sens implementând proiecte în condiții de maximă transparență și 

în beneficiul cetățenilor, iar estimările noastre arată că până acum nici măcar jumătate din 

potențialul existent în acest sens nu a fost valorificat”. La finele subiectului, se menționează că 

Ion Ceban a amintit că va crea un centru pentru prestarea serviciilor municipale care va funcționa 
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după principiul ghișeului unic. Asta va permite soluționarea transparentă a petițiilor cetățenilor și 

va exclude perceperea taxelor ilegale (17.05.2018); Ion Ceban a precizat că în comparație cu 

adversarii săi, el a abordat actuala competiție drept o confruntare a programelor, a ideilor și 

soluțiilor pentru problemele orașului, ci nu ca pe un război politic, așa cum au făcut-o alții: „Aceste 

lucruri mi-au permis să aduc la cunoștință locuitorilor capitalei platforma mea electorală, în cele 

mai mici detalii. Sper că am reușit să conving chișinăuienii că împreună cu echipa mea, avem nu 

doar viziuni și dorință de a soluționa problemele Chișinăului, ci și capacitate. Pentru mine acest 

lucru a fost și este o dovadă a maturității politice la care a ajuns electoratul din capitală, care, 

acum, mai mult ca niciodată este gata să arate cartonaș roșu diferitor aventurieri politici, care, 

ascunzându-se după diverse slogane false, vor să vină la Primărie cu un singur gând: să fure, să 

distrugă Primăria în continuare. Acești politicieni își vor afla adevărata valoare pe data de 20 

mai 2018… Așa cum am menționat, din momentul semnării angajamentului am participat la toate 

dezbaterile și regret că nu au făcut-o și alți candidați, unii care se declară favoriți în această 

campanie. Asta ar însemna că, ori nu au ce să spună, ori le este frică să participe la aceste 

dezbateri. Eu am spus, rămân deschis și voi fi deschis în continuare, absolut pentru toată lumea… 

Eu și echipa mea am perceput această campanie ca pe o competiție a programelor, ideilor, 

viziunilor, soluțiilor, dar nu ca pe un război politic. Nu am intrat în polemici electorale sterile, nu 

am răspuns nici măcar atacurilor murdare și provocărilor, care au fost făcute de nenumărate ori 

în adresa mea. Le-am demonstrat tuturor că pentru mine și echipa mea, în aceste alegeri a contat 

doar Chișinăul, doar locuitorii municipiului și problemele cu care se confruntă ei, nu jocurile 

murdare ale unor pretendenți la Primăria capitalei. Până la urmă, sunt sigur că oamenii au înțeles 

cine și cu ce s-a ocupat în această campanie electorală, cine și cu ce scop vrea să vină la Primărie, 

cine și ce viziuni are asupra problemelor și soluțiilor pentru Chișinău… Vreau să le mulțumesc 

tuturor, absolut. Miilor de oameni cu care am strâns mâna în această campanie, cu care am 

discutat personal, de la pedagogi la medici, de la educatori la cei care pun asfaltul în plină zi. De 

la lucrătorii întreprinderilor municipale, la lucrătorii companiilor private. Vreau să vă mulțumesc 

sincer și să vă chem la alegeri pe data de 20 mai. Haideți să facem această schimbare împreună. 

Pentru chișinăuieni. Pentru Chișinău”. La finele subiectului, jurnalista vine să sublinieze că Ion 

Ceban a prezentat un plan strategic de dezvoltare a capitalei, pe termen lung, mediu și scurt. 

Viziunea pe următorii cinci ani se bazează pe 16 direcții prioritare, care vor fi incluse în noul plan 

urbanistic general. Inclusiv, reconstrucția străzilor și a trotuarelor, reabilitarea fondului locativ, 

parcări multietajate, reabilitarea râului Bâc și elaborarea unui program de colectare și reciclare a 

deșeurilor. Pentru primul an de activitate, candidatul PSRM și-a trasat zece acțiuni prioritare. 

Inclusiv, elaborarea hărții investiționale a Chișinăului, adaptarea în condiții transparente a 

bugetului pentru anul 2019, reparația calitativă a drumurilor și protecția socială a populației 

(18.05.2018); Directorul Studiilor Diplomatice și de Securitate, Valeriu Ostalep, este de părere că 

candidatul PSRM are toate calitățile pentru a conduce municipiul Chișinău, pentru a opri 

construcțiile ilegale și distrugerea parcurilor: „Eu, obiectiv nu pot să nu menționez acel volum de 

contacte directe cu oamenii pe care le-a avut Ion Ceban. Eu știu ce înseamnă să asculți problemele 

și nemulțumirile oamenilor, aceasta este cea mai complicată formă de campanie. Faptul că el a 

ales comunicarea directă ca bază mă impresionează foarte mult. Eu nu știu cine o să câștige, dar, 

în opinia mea, cele mai mari șanse de a doborî acest zid dintre oameni și bunul simț este Ion 

Ceban. Dacă el va câștiga, eu sper că nu va uita ceea ce a auzit de la oameni, va opri distrugerea 

parcului, toate aceste construcții ilegale, iar la dezvoltarea orașului se va ține cont de interesele 

oamenilor. Pentru asta el are toate calitățile. Îți doresc succese, Ion Ceban” (18.05.2018). 

 Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost 

reflectată în context negativ în subiectele despre: Locatarii unui bloc din capitală îl acuză pe 

președintele cooperativei de mai multe fărădelegi. Oamenii spun că el ar fi delapidat în ultimii 6 

ani aproximativ 600 de mii de lei și și-a construit o parcare din care obține profit. Locatarii spun 

că președintele cooperativei ar beneficia de protecția unui deputat care locuiește în același bloc. În 

cadrul unei conferințe de presă organizată de locatarii blocului, unul dintre locuitori menționează: 

„Avem toate documentele care confirmă că noi suntem drepți, dar nu putem să facem nimic. 
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Judecata nu ne susține, ultima dată am scris o cerere la Primărie către dna Silvia Radu și am 

cerut ca să ne primească. Oameni buni, nici răspuns măcar nu am primit și ea mai vrea să fie 

primar” (11.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Andrei Năstase și-a prezentat viziunea 

privind amenajarea parcurilor și locurilor de agrement din municipiu. Totodată, acesta s-a arătat 

nemulțumit de covoarele de flori plantate în ultima perioadă prin oraș: „Fărădelegile din acest 

parc, dar și din altele, sunt mult mai multe, ceea ce se explică prin lipsa totală de viziuni a 

autorităților publice locale. Apropo, cele 2 mln. de lei aruncate în vânt de primarul lui Plahotniuc, 

pe covoare de flori ofilite în 48 de ore, puteau fi folosite la construcția terenurilor din fața mea, 

din spatele meu” (14.05.2018); Deputații socialiști au făcut o interpelare către Procuratura 

Generală privind ilegalitatea demolării Palatului de Cultură al Sindicatelor din sectorul Râșcani al 

Capitalei. În acest context sunt puse pe post declarațiile deputatului PSRM, Vladimir Odnostalco: 

„Pe 21 noiembrie, când a fost eliberată autorizarea de demolare a Palatului de Cultură al 

Sindicatelor, doamna Silvia Radu era numită în postul de primar general interimar de către un 

om aflat sub urmărire penală, Nistor Grozavu. În timpul ei a fost eliberată această autorizație, 

adică ea poartă inclusiv răspunderea penală pentru obținerea documentului oficial de către 

compania care a inițiat și continuă până acum demolarea Palatului de Cultură al Sindicatelor” 

(14.05.2018); În cadrul unei emisiuni de dezbateri, candidatul PPDA, Vasile Costiuc, a venit cu 

următoarea afirmație și întrebare: „Eu am întrebări la liberalii care au condus în ultimii zece ani, 

care și-au bătut joc de municipiul acesta cum au vrut. Eu am întrebări la candidata independentă, 

care, de fapt, este candidata PDM. Care speculează și evită dezbaterile publice, se ascunde” 

(17.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul PL, Valeriu Munteanu, a declarat că 

este imposibil ca Silvia Radu să devină primar: „Fantezie este ideea lui Plahotniuc ca să o facă 

pe Silvia Radu primar cu 0,37% și cu 450 mii de lei salariu la Union Fenosa și cu scheme prin 

care ajungeau bani în buzunarele ei, să o facă primar, iaca asta e fantezie curată, fantezia lui 

Plahotniuc și fantezia lui Silvia Radu” (18.05.2018). 

Silvia Radu a fost prezentată în context pozitiv în subiectele despre: În cadrul unei 

conferințe de presă, candidatul PL, Valeriu Munteanu, a declarat că doar propunerile a 3 candidați 

merită atenție: S. Radu, A. Năstase și I. Ceban, ceilalți concurenți nu au nici o valoare. De 

asemenea, acesta a mai declarat că doar 3 candidați dintre cei 11 care luptă pentru fotoliul de 

primar general au șanse de a învinge (14.05.2018). 

 Candidatul PȘ la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Reghina Apostolova, a fost 

prezentată în context negativ în subiectele despre: Reghina Apostolova a fost exclusă din cursa 

electorală. Decizia a fost pronunțată de magistrații Curții Judecătoriei Chișinău. La baza 

verdictului a stat sesizarea depusă de PUN, în care se menționează că Reghina Apostolova a 

încălcat legislația electorală prin faptul că a primit o sumă de 200 de mii de lei de la o firmă de 

peste hotare, dar și că ar fi fost susținută în alegerile locale de cetățeni străini (11.05.2018). 

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

PUN, a fost prezentat în context negativ în subiectele despre: Ilan Șor susține că va depune la CEC 

o contestație pe numele candidatului PUN, C. Codreanu, care apare pe Facebook alături de 

președintele României, Klaus Iohanis. Ilan Șor mai susține că formațiunea condusă de Anatol 

Șalaru ar fi finanțată din România, ceea ce contravine legislației în vigoare (11.05.2018); În cadrul 

unei emisiuni de dezbateri, Valeriu Munteanu, candidat din partea PL, și Alexandra Can, candidat 

din partea PNL, au făcut referințe la contracandidatul său Constantin Codreanu: „Iată vedeți, 

acesta este dl Constantin Codreanu, pe internet este video în care dumnealui aleargă de pe 

bordură, îi sare în brațe Usatâi, îl cuprinde de parcă l-a văzut pe Mesia. După care, uite ăsta este 

tot site-ul Dvs. „Susținătorii lui Codreanu”, în care Dvs. personal îi mulțumiți lui Vasile Tarlev 

pentru că a declarat susținerea…Costică a scris în poezia lui că-i place să facă planuri mototolind 

hârtia igienică între genunchi. I-am adus și o caracatiță care ar trebui distrusă oriunde ar fi. 

Costică e un cadou pentru tine” (15.05.2018); În cadrul unei dezbateri electorale la postul public 

de radio, Alexandra Can, candidat PNL, a declarat că nu crede în sinceritatea celorlalți concurenți 

unioniști, făcând referire la candidatul PL, Valeriu Munteanu, și Constantin Codreanu, candidat 

PUN (16.05.2018).  



59 

 

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

a fost reflectat în context negativ în subiectele despre: Valeriu Munteanu a declarat în cadrul unei 

conferințe de presă că doar 3 candidați dintre cei 11 care luptă pentru fotoliul de primar general au 

șanse a învinge, ceilalți concurenți nu au nici o valoare. În replică, Constantin Codreanu, candidat 

din partea PUN, a declarat: „Este foarte ciudat că candidatul unui partid a cărui primar care a 

condus 10 ani capitala, ajunge să ne vorbească nouă despre viziune, ne vorbește despre faptele 

care ar trebui să devină realitate în municipiul Chișinău, ne vorbește despre planuri, în loc să ne 

vorbească despre realizările care au avut loc în municipiul Chișinău, ne vorbește despre programe 

electorale fără a putea invoca realizări în ultima perioadă și a putea spune clar și deschis că 

mandatul care l-a avut colegul dânsului de partid a fost de fapt un mare eșec” (14.05.2018); În 

cadrul unei emisiuni de dezbateri, Constantin Codreanu a făcut referințe la contracandidatul său 

Valeriu Munteanu: „Dragi alegători, uitați-vă ce aveți în fața Dvs., niște oameni care înțeleg să 

facă circ, niște oameni cărora nu le este rușine și chiar vă întreb, dle Munteanu: Nu vă este rușine 

să faceți așa ceva? Replica e simplă, oamenii aceștia fac circ. Ei sunt conștienți de faptul că nu 

vor reuși să revină la treucă… Dragi alegători, vedeți care este nivelul politicienilor din dreapta 

și stânga mea, clovni care fac circ. Eu regret faptul că, pe de o parte, PNL iarăși va strânge 

aceleași 100-200 de voturi maxim, iar PL își va bate pe 20 mai primul cui într-un sicriu” 

(15.05.2018); În cadrul unei dezbateri electorale la postul public de radio, Alexandra Can, candidat 

PNL, a declarat că nu crede în sinceritatea celorlalți concurenți unioniști, făcând referire la 

candidatul PL, Valeriu Munteanu, și Constantin Codreanu, candidat PUN (16.05.2018); 

Candidatul independent Silvia Radu a spus că pe parcursul campaniei electorale, adversarii săi au 

făcut prea multe promisiuni: „Avem promisiuni grandioase de a schimba calea ferată, mai nu 

construim un cosmodrom în Chișinău timp de un an de zile, lucru care este categoric imposibil”. 

Cu referire la critica dată de Valeriu Munteanu programului electoral al lui Andrei Năstase a venit 

liderul PAS, Maia Sandu: „Dacă vreți, răspund eu aici. Eu am mai spus asta și cu altă ocazie, 

domnul Munteanu înainte să citească și să aducă acuzații programelor oponenților săi, ar trebui 

să citească foarte atent propriul program, pentru că doar un exemplu, când spune că va opri toate 

veniturile, toate taxele și impozitele colectate în municipiul Chișinău, vor rămâne la nivelul 

municipiului Chișinău, nu înseamnă nimic altceva decât o acțiune de separatism prin care se 

încearcă izolarea Chișinăului” (18.05.2018). 

 Alexandra Can, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului Național Liberal, a fost reflectată în context negativ în subiectele despre: În cadrul unei 

emisiuni de dezbatere, Constantin Codreanu a făcut referințe la contracandidatul său, Alexandra 

Can: Dragi alegători, vedeți care este nivelul politicienilor din dreapta și stânga mea, clovni care 

fac circ. Eu regret faptul că, pe de o parte, PNL iarăși va strânge aceleași 100-200 de voturi 

maxim, iar PL își va bate pe 20 mai primul cui într-un sicriu” (15.05.2018). 

 În context pozitiv, Alexandra Can a fost prezentată în subiectele despre declarațiile acesteia 

făcute în cadrul unei emisiuni de dezbateri la un post de radio: „Și noi ne întrebăm dacă sunt 

adevărați unioniști? Noi, Partidul Național Liberal, purtăm doar responsabilitatea și onoarea că 

i-am invitat mereu să discutăm despre aceasta și nu a ieșit, din mai anul trecut” (16.05.2018). 

 Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPPDA, 

a fost reflectat în context pozitiv în subiectele despre: În cadrul unei conferințe de presă, candidatul 

PL, Valeriu Munteanu, a declarat că doar propunerile a 3 candidați merită atenție: S. Radu, A. 

Năstase și I. Ceban, ceilalți concurenți nu au nici o valoare. De asemenea, acesta a mai declarat că 

doar 3 candidați dintre cei 11 care luptă pentru fotoliul de primar general au șanse a învinge 

(14.05.2018); Andrei Năstase a anunțat că a obținut victorie în lupta cu paginile false de pe rețelele 

de socializare. În cadrul unei conferințe de presă, Năstase a declarat că această victorie se datorează 

echipei sale, care s-a ocupat intens de combaterea paginilor și știrilor false: „Este o victorie a 

democrației din Republica Moldova, este o victorie a societății deșteptate din RM, este, dacă vreți, 

o victorie a regiunii, fiindcă, până nu demult, această regiune a fost invadată de tot felul de știri 

false, de tot felul de pagini false” (17.05.2018). 
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 În context negativ, Andrei Năstase a fost prezentat în subiectul din 18.05.2018, în cadrul 

căruia de menționează că liberalul Valeriu Munteanu a declarat că este dezamăgit de Andrei 

Năstase, care nu a inclus nimic european în programul său electoral: „Aveam așteptări mult mai 

mari de la coaliția PAS, PPPDA și PLDM și candidatul lor comun, Andrei Năstase, care se 

pretinde a fi unicul reprezentant a forțelor proeuropene. Acest candidat care nu are nici o 

prevedere europeană în program”. 

 Mîțu Alexandru, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PRSM, 

a fost reflectat în context pozitiv în subiectele despre: Într-o postare pe o rețea de socializare, 

candidatul PRSM a promis că va rezolva problema corupției la Primărie în doar câteva luni: 

„Prima problemă, cea mai acută, este corupția, deci am idei bune cum să o combatem, cum să 

atragem atenția la mass-media, cum să facem ca să lucreze mecanismele de drept. Deci, aceasta 

este problema care va fi hotărâtă cu siguranță în primele 2-3 luni venind în Primăria Chișinăului. 

Eu cred că, în primul rând, avem străzile agravate, avem acele ambuteiaje foarte și foarte mari, 

eu la toate cele spuse mai sus mă declar cu fermă demnitate, cu răspundere că toate acestea vor 

fi implementate” (15.05.2018). 

 Vasile Costiuc, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

Politic „Democrația Acasă”, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectul despre: Vasile Costiuc 

a declarat că este singurul candidat care și-a lansat campania electorală pe internet, deoarece ar fi 

victima unui blocaj informațional: „Din cauza blocajului informațional, fapt ce încalcă grav 

principiul șanselor egale pentru toți candidații, am fost nevoit să folosesc alte metode de 

mediatizare, precum rețelele sociale. Sunt primul și singurul candidat care am refuzat să fiu 

prizonier al acestui blocaj informațional și în premieră pentru Republica Moldova am lansat 

campanie electorală prin intermediul Facebook” (15.05.2018). 

Maxim Braila, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPRM, a 

fost prezentat în context pozitiv în subiectul despre declarațiile acestuia făcute în cadrul unei 

emisiuni de dezbateri la un post de radio. Astfel, acesta a declarat că dacă va ajunge primar al mun. 

Chișinău va rezolva problema privind câinii comunitari: „Principalul ca noi să ne uităm foarte 

clar la lucruri, animalul acesta nu este vinovat cu nimic, dat fiind faptul că stăpânul l-a alungat 

sau l-a lăsat în drum” (16.05.2018); Candidatul PPRM, Maxim Braila, a făcut un ultim apel către 

alegători. Astfel, el le cere să participe activ la vot, în special tinerii. În cadrul unei conferințe de 

presă, Braila a declarat că mizează pe sprijinul noii generații: „Mizând pe sprijinul tinerilor și 

înțelegerea acestora, îmi asum sarcina de a-i aduce la urnele de vot pe cei care de multe-multe 

ori la alegeri, în ziua alegerilor, au stat acasă” (17.05.2018). 

 Victor Strătilă, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PVE, a 

fost mediatizat în context pozitiv în subiectul despre declarațiile făcute de către acesta în cadrul 

unei emisiuni de dezbateri, unde a declarat: „Voi începe cu restructurarea Primăriei. Pentru că, 

precum știm cu toții, peștele de la cap se strică. Voi începe această restructurare prin 

reorganizarea instituțiilor, reorganizarea subdiviziunilor, pentru a fi o instituție, o Primărie care 

vine în interesul cetățenilor municipiului Chișinău, și nu a oligarhilor și a corupțiilor” 

(17.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 22 min. 50 sec. 20 min. 41 sec. 02 min. 09 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PL 05 min. 42 sec. 0 sec. 02 min. 45 sec. 02 min. 57 sec. 

C. Codreanu, PUN 05 min. 40 sec. 0 sec. 02 min. 18 sec. 03 min. 22 sec. 

A. Can, PNL 03 min. 23 sec. 17 sec. 02 min. 52 sec. 14 sec. 

S. Radu, ID 03 min. 00 sec. 06 sec. 01 min. 02 sec. 01 min. 52 sec. 

A. Năstase, PPPDA 02 min. 58 sec. 01 min. 00 sec. 01 min. 15 sec. 43 sec. 

V. Costiuc, PPDA 01 min. 47 sec. 17 sec. 01 min. 30 sec. 0 sec. 

M. Brăila, PPRM 01 min. 20 sec. 25 sec. 55 sec. 0 sec. 
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A. Mîțu, PRSM 01 min. 06 sec. 01 min. 06 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 01 min. 04 sec. 0 sec. 48 sec. 16 sec. 

R. Apostolova, PȘ 57 sec. 0 sec. 0 sec. 57 sec. 

V. Strătilă, PVE 44 sec. 32 sec. 12 sec. 0 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 22 min. 50 sec. 12 min. 27 sec. 10 min. 23 sec. 

V. Munteanu, PL 05 min. 42 sec. 01 min. 21 sec. 04 min. 21 sec. 

C. Codreanu, PUN 05 min. 40 sec. 01 min. 42 sec. 03 min. 58 sec. 

A. Can, PNL 03 min. 23 sec. 01 min. 54 sec. 01 min. 29 sec. 

S. Radu, ID 03 min. 00 sec. 16 sec. 02 min. 44 sec. 

A. Năstase, PPPDA 02 min. 58 sec. 48 sec. 02 min. 10 sec. 

V. Costiuc, PPDA 01 min. 47 sec. 01 min. 06 sec. 41 sec. 

M. Brăila, PPRM 01 min. 20 sec. 42 sec. 38 sec. 

A. Mîțu, PRSM 01 min. 06 sec. 45 sec. 21 sec. 

A. Roșco, PCNM 01 min. 04 sec. 29 sec. 35 sec. 

R. Apostolova, PȘ 57 sec. 0 sec. 57 sec. 

V. Strătilă, PVE 44 sec. 26 sec. 18 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 

pondere procentuală de 58 la sută, urmat de PUN și PL cu 9,2 la sută și, respectiv, 9 la sută. 

PPPDA a fost reflectat în volum de 4,9%, PNL – de 4,6%, iar ID a fost mediatizat în volum 

de 4%. Aproximativ cu același volum procentual de 2,4 la sută și 2,2% s-au evidențiat PPDA 

și, respectiv, PȘ. PPRM a obținut 1,8%, PRSM – 1,5%, PCNM – 1,4%, iar PVE a acumulat 

– 1%.  
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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.  

PSRM a fost reflectat suplimentar în context pozitiv în subiectele despre: PSRM susține 

familiile tradiționale. În acest context, sunt puse pe post declarațiile făcute de deputatul PSRM, 

Vladimir Odnostalco: „Guvernul, majoritatea parlamentară, încurajează asta prin anumite 

metode. Pe de o parte, prin lipsa de reacție, iar pe de altă parte, printr-un lobby latent. Noi am 

propus să fie anulate acele modificări care au fost adoptate în 2012, am propus să fie interzisă 

definitiv în țara noastră propaganda homosexualității. Asta nu este corect, nu este nevoie de așa 

ceva, asta nu ne aduce niciun folos. Noi am propus să protejăm copiii de informații negative”. În 

cadrul subiectului, reporterul menționează că pentru consolidarea valorilor familiilor tradiționale, 

în acest an, sub patronajul președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, va avea festivalul 

familiei dedicat „Zilei internaționale a Familiei”. În acest sens, a evoluat deputatul PSRM, Marina 

Rădvan, care a declarat: „Acest eveniment este îndreptat spre protecția familiei tradiționale, 

pentru a arăta că familiile sunt ceea ce îi lipsește societății noastre în prezent, adică tocmai 

protecția familiilor, asta include și manifestații distractiv sportive, care ajută majoritatea 

familiilor să petreacă timpul împreună, ceea ce nu este mai puțin important” (11.05.2018); În 

cadrul subiectului din 14.05.2018 se menționează că la capitolul partide politice, de cea mai mare 

încredere din partea cetățenilor se bucură PSRM; Mii de oameni au participat la Festivalul 

Familiei, care a fost organizat și la Bălți cu sprijinul fundației primei doamnei „Din suflet”. Cu un 

mesaj de felicitare în acest sens a venit președintele PSRM, Zinaida Greceanîi: „Ce poate fi mai 

de preț decât o familie puternică? Ce poate fi mai de preț și o fericire mai mare decât copiii 

sănătoși, care îi vedem fericiți în familiile noastre? Stimați prieteni, vreau să vă felicit din suflet 

cu ocazia acestei sărbători frumoase – Ziua Internațională a Familie. Această sărbătoare este 

dăruită astăzi vouă, bălțenilor. Vreau să vă spun însă altceva. Asta, probabil, nu ar fi fost posibil, 

dacă nu era adresarea către președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, către fundația de 

binefacere a primei doamne a țării din partea consilierului vostru municipal, care a rugat să fie 

organizată această sărbătoare nu doar la Chișinău, dat și la Bălți”, și Alexandr Usatîi, care 

candidează pentru postul de primar al orașului Bălți: „ Am mai organizat altfel de acțiuni aici, la 
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Bălți, însă într-un mod atât de extins pentru prima dată. Asta arată că noi, bălțenii, apreciem 

noțiunea de familie. Aceasta este foarte prețioasă și importantă pentru noi. Consider că astfel de 

sărbători frumoase vor deveni o tradiție bună. Fiți fericiți, fiți de succes, prosperitate, fericire și 

tot ce este mai bun. Felicitări!” (14.05.2018); O nouă construcție scandaloasă amenință rezistența 

mai multor case particulare de pe strada Eugen Coca. Oamenii au constatat mai multe abateri, spun 

că vor acționa în judecată firma care a săpat groapa. În cadrul subiectului se menționează că 

oamenii, ca de fiecare dată, au apelat la ajutorul deputaților socialiști. În cadru a evoluat deputata 

PSRM, E Hrenova: „Eu am vorbit cu viceprimarul Nistor Grozavu, care mi-a spus că Primăria 

nu a eliberat niciun act permisiv. Ei nu au niciun document de la Primărie. Atunci ei ce au făcut? 

După ce Primăria nu le-a dat niciun document, ei au dat în judecată și, chipurile, au câștigat 

judecata. Mai departe, ei au ocupat un teren foarte mare. Prin judecată, ei au câștigat doar șase 

ari, dar au acaparat toți 20 de ari. Este samavolnicie. Evident că noi ne vom implica în această 

direcție ca să punem interdicție pentru lucrări” (14.05.2018); PSRM a salutat decizia de acordare 

a țării noastre a statutului de observator în cadrul UEE. În subiect se afirmă că aderarea Republicii 

Moldova la această organizație regională reprezintă unul dintre obiectivele principale al PSRM, 

pentru care optează mai bine de 5 ani (15.05.2018); Statul a dat în mâini străine venituri de 

milioane de lei, asta după ce Agenția de proprietate publică a încheiat un contract cu două companii 

de peste hotare care vor gestiona toate localurile de joc și loterie. În cadrul subiectului, Vladimir 

Odnostalco, deputat PSRM, a amintit că în 2016, fracțiunea parlamentară PSRM a propus ca toate 

jocurile de noroc să fie scoase în afara localităților, asta ar permite limitarea accesului pentru 

persoanele dependente, dar ar fi păstrat veniturile la bugetul statului (15.05.2018); Consilierii 

PSRM sunt de părere că cel mai cunoscut complex locativ din capitală „Porțile orașului” trebuie 

să fie declarate moștenire istorică a municipiului fără drept de intervenție în aspectul arhitectural. 

De asemenea, blocurile trebuie incluse în registrul monumentelor protejate în stat. Dacă inițiativa 

lor va fi aprobată, blocurile vor fi reabilitate din bani publici. PSRM mai propune organizarea unor 

consultări publice privind amenajarea corespunzătoare a blocurilor, asta înseamnă vopsirea 

fațadelor și iluminarea lor pe timp de noapte pentru a-i întâmpina frumos pe oaspeții capitalei 

(18.05.2018).  

 PL a fost prezentat în context negativ în subiectele despre: Locatarii unui bloc din capitală 

îl acuză pe președintele cooperativei de mai multe fărădelegi. Oamenii spun că el ar fi delapidat, 

în ultimii 6 ani, aproximativ 600 de mii de lei și și-a construit o parcare din care obține profit. 

Locatarii spun că președintele cooperativei ar beneficia de protecția unui deputat care locuiește în 

același bloc. Astfel, locatarii spun că în spatele președintelui cooperativei ar sta liberalul Ion 

Casian și soția acestuia, care a făcut parte din consiliul de administrare: „Pe acel timp la cârmuire 

era Casian Ludmila și aici vreau să menționez că este soția deputatului parlamentului RM din 

partea Partidului Liberal, Casian Ion, și anume cu susținerea lui, noi bănuim că foarte multe 

lucruri legate de corupție, judecăți” (11.05.2018); În cadrul unei emisiuni de dezbateri, candidatul 

PPDA, Vasile Costiuc, a venit cu următoarea afirmație și întrebare: „Eu am întrebări la liberalii 

care au condus în ultimii zece ani, care și-au bătut joc de municipiul ăsta cum au vrut. Eu am 

întrebări la candidata independentă, care, de fapt, este candidata PDM, care speculează și evită 

dezbaterile publice, se ascunde” (17.05.2018). 

 PPPDA a fost mediatizat în context pozitiv în subiectul despre declarațiile lui Alexandru 

Slusari făcute în cadrul unei emisiuni la radio: „Canalizare, drumuri, transport public, apă 

potabilă, gazificare, toată infrastructura necesară pentru un trai decent tuturor locuitorilor 

municipiului Chișinău, indiferent unde sunt ei amplasați, și vrem să facem acest lucru nu în 5 sau 

10 ani, dar să începem și avem câteva proiecte prioritare chiar în primul an de mandat”. 

 

Detaliere: 

 
Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 43 min. 00 sec. 26 min. 35 sec. 16 min. 25 sec. 0 sec. 
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PUN 06 min. 50 sec. 0 sec. 03 min. 20 sec. 03 min. 30 sec. 

PL 06 min. 41 sec. 0 sec. 02 min. 54 sec. 03 min. 47 sec. 

PPPDA 03 min. 36 sec. 01 min. 23 sec. 01 min. 30 sec. 43 sec. 

PNL 03 min. 23 sec. 17 sec. 02 min. 52 sec. 14 sec. 

ID 03 min. 00 sec. 06 sec. 01 min. 02 sec. 01 min. 52 sec. 

PPDA 01 min. 47 sec. 17 sec. 01 min. 30 sec. 0 sec. 

PȘ 01 min. 40 sec. 0 sec. 43 sec. 57 sec. 

PPRM 01 min. 20 sec. 25 sec. 55 sec. 0 sec. 

PRSM 01 min. 06 sec. 01 min. 06 sec. 0 sec. 0 sec. 

PCNM 01 min. 04 sec. 0 sec. 48 sec. 16 sec. 

PVE 44 sec. 32 sec. 12 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 84,3%, iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă, de 15,7%.  

  

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

Moldova”, în perioada de raport 10 – 20.05.2018, 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 „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 

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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial” din Codul 

audiovizualului.  



66 

 

 

 Este de specificat că postul de televiziune „NTV Moldova”, în perioada de raport 10-20 

mai 2018, nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  
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TVC 21 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „TVC 21”, Andrei Năstase a beneficiat de un 

volum procentual în proporție de 35,3%, urmat de Valeriu Munteanu și Ion Ceban – cu 

19,2% și, respectiv, 17,4%. Constantin Codreanu a fost reflectat în proporție de 14,8%, 

Reghina Apostolova – de 9,2%, iar Silvia Radu a fost mediatizată în volum de 3,6%. Vasile 

Costiuc și Alexandr Roșco au obținut mai puțin de 1%.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Regina Apostolova, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului Politic „ȘOR”, a fost reflectată în context negativ în subiectele despre: Comisia 

Electorală Centrală a votat pentru excluderea Reghinei Apostolova din cursa electorală, urmare a 

sesizării depuse de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” (10.05.2018); Judecătoria 

Chișinău a decis să o excludă din cursa electorală pe candidata PȘ la funcția de primar al Capitalei, 

Reghina Apostolova. Jurnalista vine cu precizarea că CEC a admis sesizarea PUN prin care acuza 

Partidul Sor de utilizarea mijloacelor financiare provenite din străinătate (11.05.2018). 

Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a fost 

mediatizat în context negativ în subiectul: Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” cere 

excluderea candidatului PSRM, Ion Ceban, din cursa electorală. Motivul invocat este că pentru 

promovarea sa au fost utilizate fonduri nedeclarate. Astfel, liderul PUN mai susține PSRM ar fi 

indicat sume prea mici, aproximativ 160 de mii de lei pentru panourile electorale ale candidaților 

săi de la Chișinău și Bălți, însă suma reală ar fi de câteva ori mai mare (15.05.2018). 

În context pozitiv, Ion Ceban a fost prezentat în subiectele despre: Candidatul la funcția de 

Primar General al mun. Chișinău din partea PSRM, Ion Ceban, a propus soluții pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri din capitală: ,,Acest program va conține: Unu – Identificarea și punerea la 

dispoziția tinerilor antreprenori a încăperilor municipale care acum nu se utilizează. Doi – 

Acordarea unui suport financiar dintr-un fond special tinerilor ce vor dori să-și înființeze o 

afacere. La fiecare leu investit, municipalitatea va veni cu un suport material în aceeași mărime. 

Trei – Vom ajuta la crearea de noi parcuri industriale, prin asistență în reconstrucția 

infrastructurii, a zonelor industriale, instruirea lucrătorilor. Patru – Vom crea un mecanism de 

punere în aplicare a acordurilor de investiții între Primărie și investitori strategici. Și vom oferi 

sprijin administrativ proiectelor economice” (15.05.2018); Ion Ceban susține că în campania 

electorală a avut oportunitate de a-și expune viziunea privind modul în care pot fi soluționate 

problemele cu care se confruntă chișinăuienii (18.05.2018). 

Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPPDA, 

a fost reflectat în context pozitiv în subiectele despre: Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, de Ziua 

internațională a familiei, a promis că va construi pe teritoriul Gimnaziului nr. 2 un centru pentru 

tineri: „În calitate de primar general al mun. Chișinău îmi propun construcția unui centru 
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municipal pentru copii și tineret multifuncțional pe teritoriul fostului Gimnaziu internat nr. 2. 

Astăzi acest teren face din ochi mafiei imobiliare, gata să-l devoreze în interese oculte”. Andrei 

Năstase a mai spus că în condițiile în care mulți părinți sunt plecați peste hotare, astfel de instituții 

sunt vitale pentru generația tânără (15.05.2018); Liderul PAS, Maia Sandu, i-a îndemnat pe 

Constantin Codreanu și Valeriu Munteanu să se retragă din cursa pentru Primărie și să-l susțină pe 

Andrei Năstase, deoarece acesta ar avea șanse reale să învingă candidații oligarhiei (17.05.2018); 

Andrei Năstase a declarat că el și echipa sa știe ce are de făcut. Astfel, acesta susține că în campanie 

a explicat oamenilor în detaliu programul echipei și soluțiile de finanțare (18.05.2018). 

Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a fost 

mediatizat în context negativ în subiectul despre: Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar 

General al mun. Chișinău din partea PL, a declarat că 10 proiecte din programul electoral al lui 

Andrei Năstase sunt depășite și luate din cosmos. Munteanu se referă la proiectul parcărilor 

ecologice din suburbii. Candidatul PL îl mai acuză pe Andrei Năstase că nu știe ce are de făcut la 

Primărie și că programul său electoral nu corespunde necesităților locuitorilor mun. Chișinău 

(15.05.2018). 

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

a fost prezentat în context pozitiv în subiectul despre: PDM a declarat că PSRM și PL nu au dreptul 

moral să fie susținuți în campanie, asta după ce au dominat ani de zile Primăria Chișinău. În replică, 

candidatul PL a declarat: ,,Plahotniuc este disperat că va intra în turul II și va învinge” 

(15.05.2018).  

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, PPPDA 07 min. 25 sec. 01 min. 32 sec. 04 min. 38 sec. 01 min. 15 sec. 

V. Munteanu, PL 04 min. 02 sec. 06 sec. 03 min. 56 sec. 0 sec. 

I. Ceban, PSRM 03 min. 39 sec. 01 min. 54 sec. 01 min. 22 sec. 23 sec. 

C. Codreanu, PUN 03 min. 07 sec. 0 sec. 03 min. 07 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 01 min. 56 sec. 0 sec. 57 sec. 59 sec. 

S. Radu, ID 46 sec. 0 sec. 46 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Brăila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 07 min. 25 sec. 55 sec. 06 min. 30 sec. 

V. Munteanu, PL 04 min. 02 sec. 39 sec. 03 min. 23 sec. 

I. Ceban, PSRM 03 min. 39 sec. 46 sec. 02 min. 53 sec. 

C. Codreanu, PUN 03 min. 07 sec. 01 min. 05 sec. 02 min. 02 sec. 

R. Apostolova, PȘ 01 min. 56 sec. 0 sec. 01 min. 56 sec. 

S. Radu, ID 46 sec. 0 sec. 46 sec. 

V. Costiuc, PPDA 03 sec. 0 sec. 03 sec. 

A. Roșco, PCNM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Brăila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul de timp acordat partidelor politice, PPPDA a obținut o prezență de 

28,2%, urmat de PUN – cu 20,2%. PL și PSRM au acumulat aproximativ același volum 

procentual de 18,7 la sută și, respectiv, 18 la sută. PȘ a fot mediatizat în volum de 11,6%, ID 

– de 2,9%, iar PCNM și PPDA au fost reflectați cu același volum procentual de 0,2 la sută 

fiecare.  
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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 mun. Chișinău.  

Partidul Politic „ȘOR” suplimentar a fost prezentat în context pozitiv în subiectul despre 

decizia CEC de a o exclude pe candidata PȘ, Reghina Apostolova, din cursa electorală, urmare a 

sesizării depuse de PUN. Cu o reacție în acest sens a venit Ilan Șor: ,,Să nu uitați că noi putem să 

ne mobilizăm, noi nu o să cedăm. Noi o să facem tot ce depinde de noi, dacă va fi nevoie să ieșim 

în stradă, noi vom ieși, credeți-mă”. Tot el a menționat că partidul său poate să se mobilizeze și 

să pună capăt represiunilor politice asupra partidului (10.05.2018).  

PSRM și PL au fost reflectați în context negativ în subiectul din 15.05.2018, în cadrul 

căruia se menționează că PDM a declarat că PSRM și PL nu au dreptul moral să fie susținuți în 

campanie, asta după ce au dominat ani de zile Primăria Chișinău. Totodată, PSRM a fost mediatizat 

în context negativ și în subiectul despre decizia CEC de a respinge sesizarea PUN de a anula 

înregistrarea candidatului PSRM în cursa pentru Primăria Chișinău. În subiect, jurnalista vine cu 

mențiunea că în sesizarea PUN se arată că PSRM a plasat circa 100 de panouri electorale în 

Chișinău și Bălți, declarând cheltuieli de doar 160 de mii de lei, fapt ce ar demonstra că aceștia nu 

declară toate cheltuielile, așa cum îi obligă legislația. 

 

Detaliere: 

 
Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PPPDA 07 min. 28 sec. 01 min. 32 sec. 04 min. 41 sec. 01 min. 15 sec. 

PUN 05 min. 20 sec. 0 sec. 05 min. 20 sec. 0 sec. 

PL 04 min. 57 sec. 06 sec. 04 min. 41 sec. 10 sec. 

PSRM 04 min. 46 sec. 01 min. 54 sec. 01 min. 45 sec. 01 min. 07 sec. 

PȘ 03 min. 04 sec. 08 sec. 01 min. 57 sec. 59 sec. 

ID 46 sec. 0 sec. 46 sec. 0 sec. 

PPDA 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

PCNM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 
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PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

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

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

 

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 86,2%, iar cota femeilor – de 13,8%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „TVC 21”, în 

perioada de raport 10 – 20.05.2018 a comis 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 data de 15.05.2018 a fost difuzat un subiect 

despre liderului Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, Anatol Șalaru, care a declarat în 

cadrul unei conferințe de presă că pentru promovarea candidatului PSRM, Ion Ceban, au fost 

utilizate fonduri nedeclarate. Liderul PUN mai susține PSRM ar fi indicat sume prea mici, 

aproximativ 160 de mii de lei pentru panourile electorale ale candidaților săi de la Chișinău și 

Bălți, însă suma reală ar fi de câteva ori mai mare. În acest context, Anatol Șalaru solicită 

excluderea lui Ion Ceban din cursa electorală.  

 

Este de specificat că postul de televiziune „TVC 21”, în perioada de raport 10-20 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”, candidatul PSRM, Ion Ceban, a 

avut parte de o reflectare în proporție de 50,5%, urmat de Valeriu Munteanu – cu 18,2%. 

Silvia Radu a fost reflectată în volum de 16,4%, iar Andrei Năstase a fost mediatizat în volum 

de 14,9%.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

Silvia Radu, candidat independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost 

reflectată în context negativ în subiectele despre: Deputații socialiști au înaintat o interpelare la 

Procuratura Generală privind legalitatea demolării Palatului de Cultură al Sindicatelor din sectorul 

Râșcani al capitalei. În cadru a evoluat Vladimir Odnostalco, deputat PSRM: „21 noiembrie, când 

a fost eliberată autorizarea de demolare a Palatului de Cultură al Sindicatelor, doamna Silvia 

Radu era numită în postul de primar general interimar de către un om aflat sub urmărire penală, 

Nistor Grozavu. În timpul ei a fost eliberată această autorizație, adică ea poartă inclusiv 

răspundere penală pentru obținerea documentului oficial de către compania care a inițiat și 

continuă până acum demolarea Palatului de Cultură al Sindicatelor” (14.05.2018); Candidatul 

PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Valeriu Munteanu, a declarat că este imposibil 

ca Silvia Radu să devină primar: „Fantezie este ideea lui Plahotniuc ca să o facă pe Silvia Radu 

cu 03,37% și cu 450 de mii de lei salariu la Union Fenosa și cu scheme care ajungeau bani în 

buzunarele ei… să o facă primar. Iaca asta e fantezie curată, fantezia lui Plahotniuc și fantezia 

lui Silvia Radu” (18.05.2018). 

Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a fost reflectat 

în context pozitiv în subiectele despre: Ion Ceban a declarat că, spre deosebire de adversarii săi, a 

abordat actuala competiție electorală ca pe o confruntare a programelor, a ideilor și a soluțiilor 

pentru problemele orașului, și nu ca pe un război politic, așa cum a făcut-o alții. Socialistul Ion 

Ceban: „Aceste lucruri mi-au permis să aduc la cunoștința locuitorilor Capitalei platforma mea 

electorală în cele mai mici detalii și sper că am reușit să conving chișinăuienii că împreună cu 

echipa mea avem nu doar viziuni și dorința de a rezolva problemele Chișinăului, ci și capacitate. 

Pentru mine acest lucru este o dovadă a maturității politice la care a ajuns electoratul din 

Capitală, care acum ca niciodată este gata să arate cartonaș roșu diferitor aventurieri politici, 

care, ascunzându-se după diverse slogane false, vor să vină la Primărie cu un singur gând: să 

fure, să distrugă în continuare. Acești politicieni își vor afla adevărata onoare pe 20 mai 2018… 

Așa cum am menționat din momentul semnării angajamentului, am participat la absolut toate 

dezbaterile, și regret că nu au făcut-o și alți candidați, unii care se declară favoriți în această 

campanie. Asta ar însemna că nu au ce să spună ori se tem să participe în aceste dezbateri. Eu 

am spus, rămân deschis și voi fi deschis în continuare, absolut pentru toată lumea…Eu și echipa 
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mea am perceput această campanie electorală ca pe o competiție a programelor, a ideilor, 

viziunilor, soluțiilor, dar nu ca pe un război politic. Nu am intrat în polemici electorale sterile, nu 

am răspuns nici măcar atacurilor murdare și provocărilor ce au fost făcute de nenumărate ori în 

adresa mea. Am demonstrat tuturor că pentru mine și pentru echipa mea în aceste alegeri a contat 

doar Chișinăul, doar locuitorii municipiului și problemele cu care se confruntă ei, nu jocurile 

murdare ale unor pretendenți la Primăria capitalei. Până la urmă, sunt sigur că oamenii au înțeles 

cine și cu ce s-au ocupat în această campanie electorală, cine și cu ce scop vrea să vină la 

Primărie… Vreau să mulțumesc tuturor, miilor de oameni cu care am strâns mâna în această 

campanie, cu care am discutat personal: de la pedagogi la medici, de la educatori la acei care 

pun asfaltul în plină zi, de la lucrătorii întreprinderilor municipale până la lucrătorii 

întreprinderilor și companiilor private. Vreau să vă mulțumesc sincer și să vă chem la alegeri pe 

data de 20 mai. Haideți să facem această schimbare împreună, pentru chișinăuieni, pentru 

Chișinău!”. La finele subiectului, jurnalista vine să sublinieze că anterior, Ion Ceban a prezentat 

un plan strategic de dezvoltare a Capitalei pe termen lung, mediu și scurt. Viziunea pentru 

următorii cinci ani se bazează pe 16 direcții prioritare. Pentru primul an de activitate, candidatul 

PSRM și-a trasat 10 acțiuni prioritare, inclusiv elaborarea hărții investiționale, adoptarea în 

condiții transparente a bugetului pentru anul 2019, reparația calitativă a drumurilor și protecția 

socială a populației (18.05.2018); Directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și 

Securitate, Valeriu Ostalep, a declarat că Ion Ceban, candidat PSRM la șefia Capitalei, întrunește 

toate calitățile pentru a conduce municipiul, pentru a opri construcțiile ilegale și distrugerea 

parcurilor. Valeriu Ostalep: „Eu, obiectiv, nu pot să nu menționez acel volum de contacte directe 

cu oamenii pe care le-a avut Ion Ceban. Eu știu ce înseamnă să asculți nemulțumirile și problemele 

oamenilor. Și aceasta este cea mai complicată formă de campanie. Faptul că el a ales 

comunicarea directă, ca bază, mă impresionează foarte mult. Eu știu cine o să câștige, dar, în 

opinia mea, cele mai mari șanse de a doborî acest zid dintre oameni și bunul-simț este Ion Ceban. 

Dacă el va câștiga, eu sper sincer că el nu va uita ce a auzit de la oameni și va opri distrugerea 

parcurilor, toate aceste construcții ilegale, iar la dezvoltarea orașului se va ține cont de interesele 

oamenilor. Pentru asta el are toate calitățile. Îți doresc succese, Ion Ceban” (18.05.2018).  

Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost mediatizat 

în context negativ în subiectul din 18.05.2018, în cadrul căruia se menționează că Valeriu 

Munteanu, candidat PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, i-a reproșat lui Năstase că 

în programul său electoral nu are nimic european. Liberalul Valeriu Munteanu: „Aveam așteptări 

mai mari de la coaliția PAS, PPPDA și PLDM, și candidatul lor comun Andrei Năstase, care se 

pretinde a fi unicul reprezentant al forțelor proeuropene – acest candidat care nu are nicio 

prevedere europeană în programul său electoral”.  

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

a fost reflectat în context negativ în subiectul din 18.05.2018: Liderul PAS, Maia Sandu, îi dă 

replica lui Munteanu, asta după ce acesta a declarat că Andrei Năstase că în programul său electoral 

nu are nimic european. Maia Sandu: „Eu am mai spus asta, înainte ca domnul Munteanu să aducă 

acuzații programelor oponenților săi, a trebuit să citească foarte atent propriul program. Un 

exemplu: în acel care el spune că va opri toate veniturile, toate veniturile, taxele și impozitele în 

municipiul Chișinău, vor rămâne la nivelul municipiului Chișinău, nu înseamnă altceva decât o 

acțiune de separatism prin care se încearcă izolarea Chișinăului”. 

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 05 min. 05 sec. 04 min. 28 sec. 37 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PL 01 min. 50 sec. 0 sec. 01 min. 15 sec. 35 sec. 

S. Radu, ID 01 min. 39 sec. 0 sec. 38 sec. 01 min. 01 sec. 

A. Năstase, PPPDA 01 min. 30 sec. 0 sec. 01 min. 13 sec. 17 sec. 
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R. Apostolova, PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

C. Codreanu, PUN 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Brăila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 05 min. 05 sec. 02 min. 13 sec. 02 min. 52 sec. 

V. Munteanu, PL 01 min. 50 sec. 40 sec. 01 min. 10 sec. 

S. Radu, ID 01 min. 39 sec. 15 sec. 01 min. 24 sec. 

A. Năstase, PPPDA 01 min. 30 sec. 0 sec. 01 min. 30 sec. 

R. Apostolova, PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

C. Codreanu, PUN 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Brăila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 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 beneficiat de un volum 

procentual de 79,4 la sută, urmat de PL – cu 7,5 la sută. ID a obținut 6,7%, iar PPPDA a 

acumulat – 6,4%.  
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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.  

PSRM a fost prezentat suplimentar, în context pozitiv, în subiectele despre: Barometrul 

Opiniei Publice a prezentat un sondaj de opinie. Astfel, potrivit sondajului, la capitolul partide 

politice, de cea mai mare încredere din partea cetățenilor se bucură PSRM. Dacă duminica viitoare 

ar avea loc alegeri, 40% din alegători ar vota pentru acest partid (14.05.2018); O nouă construcție 

scandaloasă din capitală amenință rezistența mai multor case particulare de pe strada Eugen Coca. 

Pentru a zădărnici lucrările, zeci de oameni au protestat în fața șantierului inițiat fără autorizație. 

Jurnalista mai susține: „ca de fiecare dată, oamenii au apelat la ajutorul deputaților socialiști”. 

În cadru a evoluat deputata PSRM, Elena Hrenova, care susține că firma de construcție a acaparat 

și o parte din terenul municipal din jurul șantierului și că urmează să răspundă pentru abuzurile 

comise (14.05.2018); În subiectul din 15.05.2018, jurnalista vine cu mențiunea că PSRM a salutat 

decizia de acordare țării noastre a statutului de observator în cadrul Uniunii Economice 

Eurasiatice. Potrivit unui comunicat, aderarea Republicii Moldova la această organizație regională 

reprezintă unul dintre obiectivele principale ale PSRM, pentru care optează de mai bine de 5 ani; 

Două licee din orașul Leova riscă să rămână fără clasele primare, chiar dacă dispun de toate 

condițiile procesului educațional. Consiliul raional și Direcția învățământ au elaborat un proiect 

de decizie care prevede transferarea claselor primare din liceele „Mihai Eminescu” și „Constantin 

Spătaru” la o instituție de tip internat. În cadrul ședinței Consiliului Raional Leova, zeci de oameni 

susținuți de aleșii locali socialiști au cerut ca subiectul privind fondarea celei de a treia școli 

primare să fie exclus de pe ordinea de zi. După ce le-a fost îndeplinită solicitarea, aceștia i-au 

mulțumit consilierului PSRM, Aliona Briceag, pentru susținerea constantă în această problemă. În 

acest context, sunt puse pe post declarațiile de mulțumire ale unui locuitor al orașului Leova: „Vă 

mulțumim și consilierilor pentru această susținere care o acordați. Vă mulțumim! Și dă Doamne, 

trebuie să fie toată lumea împreună, îndeosebi pentru lucrurile bune care trebuie făcute, dar nu 

pentru lucrurile care se fac ca pe după portiță”. În cadru a evoluat și consilierul PSRM, Aliona 

Briceag: „Noi luptăm, de fapt, pentru copii, noi nu luptăm pentru interesele proprii. Suntem alături 

de cetățenii orașului Leova” (17.05.2018). 
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Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 19 min. 25 sec. 05 min. 45 sec. 13 min. 40 sec. 0 sec. 

PL 01 min. 50 sec. 0 sec. 01 min. 15 sec. 35 sec. 

ID 01 min. 39 sec. 0 sec. 38 sec. 01 min. 01 sec. 

PPPDA 01 min. 34 sec. 0 sec. 01 min. 17 sec. 17 sec. 

PȘ 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

PUN 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

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

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

 

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 77,8%, iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă, de 22,2%.  

 

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

în perioada de raport 10 – 20.05.2018, 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. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a fost mediatizat în 

preponderență prin volumul de timp acordat acestuia.  

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 
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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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și 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 al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a 

obținut cea mai mare pondere – 40,6%, fiind urmat de Silvia Radu – cu 25,6%. Ion Ceban a 

fost mediatizat în volum de 19,2%, fiind urmat de Constantin Codreanu – cu 5,6% și Valeriu 

Munteanu – cu 4,4%. Candidatul PȘ, Reghina Apostolova, a beneficiat de o reflectare de 

2,6%, urmată de Maxim Braila – cu 1,3% și Alexandr Roșco – cu 0,6%.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul socialiștilor Ion Ceban a susținut 

o conferință de presă în care a vorbit despre măsuri de susținere a familiilor tinere: ,,Voi veni 

concomitent cu două programe menite să soluționeze această problemă, locuințe accesibile și 

Casa mea. La moment, programul locuințe accesibile pentru tinere familii se definitivează. 

Programul municipal – Casa mea, pe care îl propunem, prevede acordarea terenurilor în condiții 

preferențiale pentru construcția locuințelor, în special în suburbiile capitalei. Să fie elaborat un 

registru al tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă” (10.05.2018); Candidatul socialiștilor 

Ion Ceban a organizat o conferință de presă, în care a vorbit despre propunerile sale pentru 

îmbunătățirea situației angajaților din sistemul protecției sociale din municipiul Chișinău: 

,,Asigurarea lucrătorilor sociali cu tichete alimentare. Vom identifica mijloacele financiare 

necesare, astfel încât și cei din sistemul de asistență socială să primească adausuri salariale. Noi 

vom introduce compensații parțiale la închirierea de către ei a spațiului locativ. În prezent, ei 

beneficiază de abonamente doar pentru troleibuz. Considerăm că trebuie să dispunem de 

abonamente pentru autobuz” (11.05.2018); Candidatul socialiștilor Ion Ceban a susținut o 

conferință de presă în care a vorbit despre soluții pentru îmbunătățirea gospodăriei locativ-

comunale: ,,Demararea unei ample inventarieri, care să scoată în evidență starea reală a 

lucrurilor. O altă măsură cu care vom veni în mod obligatoriu va fi o amplă reorganizare în 

domeniu, care să asigure ordinea în domeniul gospodăriei locativ-comunale și să presteze 

cetățenilor servicii de calitate. Dotarea tehnică corespunzătoare a întreprinderilor respective” 

(14.05.2018); Candidatul socialiștilor Ion Ceban a susținut o conferință de presă în care a vorbit 

despre soluții pentru dezvoltarea mediului de afaceri: ,,Plasarea unui program municipal pentru 

cei care vor să inițieze o afacere, în special pentru cei tineri. Va fi constituit un Consiliu economic 

pe lângă primarul general al capitalei în care vor fi invitați să facă parte reprezentanții notorii ai 

businessului, dar și experții economici cu renume. Împreună să elaborăm o foaie de parcurs pe 

realizarea căreia vom merge consecvent” (15.05.2018); Candidatul socialiștilor Ion Ceban a 

susținut o conferință de presă, în care s-a referit la resursele de finanțare a implementării 

promisiunilor sale electorale: ,,Vom pune în aplicare o nouă procedură de vânzare și arendare a 

proprietății municipale. Estimările noastre arată că numai pe această cale am putea obține în 
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următorii 5 ani de zile minim 2,3 miliarde de lei suplimentar. Voi dispune efectuarea unui audit 

total a tuturor direcțiilor și întreprinderilor subordonate Primăriei” (17.05.2018); Candidatul 

socialist Ion Ceban a făcut un sumar al campaniei sale electorale. Ion Ceban, candidat PSRM: 

,,Pentru mine și pentru echipa mea, această campanie a fost o oportunitate suplimentară pentru 

a ne prezenta viziunea privind modul în care pot fi soluționate problemele locuitorilor capitalei. 

În perioada electorală am avut 133 de întâlniri cu cetățenii în cadrul cărora ne-am expus 

platforma electorală. Să alegem viitorul pe care-l merităm duminică, 20 mai 2018” (18.05.2018). 

Negativ Ion Ceban a fost reflectat în cadrul subiectelor despre: Scoaterea Republicii 

Moldova din captivitate este posibilă dacă pe 20 mai cetățenii vor înțelege semnificația reală a 

votului. Este convingerea analistului politic Oazu Nantoi: ,,Actualele alegeri anticipate în mun. 

Chișinău, în special, în opinia mea personal, constituie un preludiu pentru alegerile parlamentare 

din toamna anului curent, iar tandemul politic Silvia Radu – Ion Ceban au porunca de la stăpânii 

lor politici de a crea un front comun împotriva candidatului Andrei Năstase. Îmi vine greu să o 

percep pe dna Silvia Radu în calitate de candidat independent, când cu ochii mei, în repetate 

rânduri, am văzut cum unele canale de televiziune grijuliu i-a creat imaginea de stăpân eficient al 

orașului. Tandemul Plahotniuc-Dodon dorește să slăbească pozițiile oponenților săi, și pentru 

aceasta utilizează tandemul politic Silvia Radu – Ion Ceban” (10.05.2018); Cu două zile înainte 

de alegeri, candidatul unic al Platformei Demnitate și Adevăr, Partidului Acțiune și Solidaritate și 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, Andrei Năstase, vine cu un apel către alegători, dar și 

pentru reprezentanții partidelor de dreapta. Pe pagina sa de Facebook, Năstase a publicat un mesaj 

video, în care le-a cerut celor din urmă să se retragă. Andrei Năstase, candidat PPPDA: ,,Iată de 

ce, prin prezentul apel, vin cu propunerea către toți alegătorii să de-a dovadă de maturitate de 

implicare și să participăm masiv la alegeri, astfel încât să-i oprim pe cei care vor să fraudeze și 

să falsifice scrutinul din 20 mai, iar pentru asta avem nevoie ca niciodată de diligență și 

supraveghere atentă a procesului electoral, pentru că doar așa vom strica jocul perfid al 

binomului toxic Plahotniuc-Dodon și al reprezentanților coordonați ai acestora – Silvia Radu și 

Ion Ceban” (17.05.2018); Președinta PAS, Maia Sandu, a vorbit despre esența candidaților Ion 

Ceban și Silvia Radu: ,,Ei vă promit lucruri mărețe, dar când ajung la guvernare uită de voi. Ei 

vă mint și vă promit un trai mai bun, dar guvernarea lor nu aduce decât sărăcie. Ion Ceban, la fel 

ca Igor Dodon, dezbină, minte și se înfruptă din schemele de corupție, contribuind la mizeria 

noastră. Silvia Radu a făcut ca noi cu dvs. să plătim tarife exagerate la electricitate, ea 

îmbogățindu-se din asta. Și Ion Ceban, și Silvia Radu fac parte tocmai din aceste grupuri care s-

au perindat la putere, care ne-au mințit, care ne-au furat și ne-au adus în sărăcie” (17.05.2018); 

Alexandr Roșco, candidatul Partidului „Casa Noastră – Moldova": ,,Regimul lui Plahotniuc 

încearcă cu orice preț, pe toate căile posibile, scuipând pe normele legale, să îi scoată în turul 

doi, concomitent, pe ambii candidați ai săi – Silvia Radu și Ion Ceban, fapt pe care îl considerăm 

revoltător” (17.05.2018).  

Reghina Apostolova, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului „ȘOR”, a beneficiat de o reflectare negativă în cadrul subiectelor despre: Candidatul 

Partidului Șor, Reghina Apostolova, riscă să fie scoasă din cursa pentru Primăria Chișinău. 

Autoritatea electorală a orașului a decis astăzi să facă un demers către Judecătoria Chișinău, care 

să examineze anularea înregistrării acestui concurent electoral. Totul în urma unei sesizări, potrivit 

căreia, Apostolova ar fi primit bani din afara Republicii Moldova (10.05.2018); Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, a decis să o scoată din cursa pentru Primărie pe candidatul Partidului 

politic Șor, Reghina Apostolova. Hotărârea a fost luată în urma unei sesizări a autorității electorale 

din capitală, sesizată, la rândul ei, de către un concurent electoral. Potrivit acesteia, Apostolova ar 

fi primit bani din afara Republicii Moldova, lucru pe care îl neagă (11.05.2018).  

 Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a 

obținut o conotație a reflectării pozitivă datorită subiectelor despre: Candidatul unic al Platformei 

Demnitate și Adevăr, Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Liberal Democrat din 

Moldova, Andrei Năstase, a expediat presei un comunicat în care a menționat întâlnirile sale cu 

cetățenii. Printre acestea s-au numărat cele de la Asociația Medicală Teritorială „Botanica”, dar și 
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de la Universitatea de Stat din Tiraspol. Andrei Năstase a vorbit despre programul său „Chișinău, 

capitala în care să vrei să trăiești”: ,,Chișinăul trebuie să asigure locuitorilor săi educație și 

sănătate accesibile și de calitate, să producă bunăstare pentru toți și să fie într-o continuă 

dezvoltare economică prin deschiderea față de mediul de afaceri onest, în condiții de eficiență și 

transparență administrativă. De altfel, un element important al politicii noastre va fi crearea 

oportunităților pentru angajarea în câmpul muncii a tinerilor capabili. Vreau să avem cât mai 

multe locuri de muncă bine plătite pentru voi” (11.05.2018); Candidatul unic al Platformei DA, 

PAS și PLDM la Primăria Capitalei, Andrei Năstase, a avut astăzi o acțiune de informare a 

cetățenilor cu privire la programul său electoral: ,,Eu cred că e timpul deja să ne oprim și să ne 

apucăm să gestionăm normal orașul. Platforma DA a venit de mai multe ori, cu mai multe 

propuneri de susținere a businessului mic și mijlociu. Toate țările civilizate au clasa de mijloc, 

bine dezvoltată. Vom susține și în continuare businessul mic și mijlociu. Asta este baza unei 

economii puternice” (14.05.2018); Candidatul unic al Platformei DA, PAS și PLDM, Andrei 

Năstase, a susținut o conferință de presă în contextul Zilei internaționale a familiei. El și-a 

prezentat programul pentru copii și tineret, despre care spune că va fi unul prioritar: ,,Sunt un om 

al familiei. Îmi propun proiectarea și construcția unui Centru municipal pentru copii și tineret 

multifuncțional pe teritoriul fostului Gimnaziu Internat nr.2, care a fost reformat. Ne propunem 

nu doar crearea condițiilor de dezvoltare multilaterală a copiilor în domeniul artei, muzicii, 

culturii, activității sportive, ci și amenajarea sălilor cu tot ce este necesar. Construcția 

stadioanelor și a sălilor de sport. Știu ce am de făcut pentru a crea copiilor noștri condiții de 

dezvoltare mai bună” (15.05.2018); La acuzațiile aduse de către PSRM, precum că l-ar implica în 

campania sa electorală pe președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, candidatul unic 

al Platformei DA, PAS și PLDM, Andrei Năstase, a avut următoarea reacție: ,,Se pare și-au epuizat 

arsenalul de minciuni, arsenalul de știri false, de sondaje manipulate. Iată că au recurs la 

fabricarea de dosare în instanțele capturate de oligarhie. Dar eu sunt încrezător că oamenii noștri, 

oamenii mei de suflet, cei din Chișinău, cei din suburbii, vor ieși la vot” (16.05.2018); Concurentul 

electoral Andrei Năstase susține că poate obține o victorie la scrutinul din 20 mai. Andrei Năstase, 

candidat PPPDA: ,,Care conștientizează necesitatea eficientizării votului. Direcționarea acestuia 

către candidatul cu șanse reale de a opri binomul, de a câștiga efectiv aceste alegeri cruciale, 

pentru a apăra Capitala de corupți și scheme criminale. Vă îndemn să faceți un gest de demnitate, 

un gest care cu siguranță va fi apreciat nu doar de mine și echipa mea, disponibilă de a prelua 

cele mai importante și benefice proiecte pentru oameni, regăsite în programele dvs., ci și de toți 

alegătorii care nu-și doresc ca ultima rezultă a democrației, Chișinăul, să fie capturat de 

reprezentanții oligarhiei. Împreună vom învinge” (17.05.2018); Președinta Partidului Acțiune și 

Solidaritate, Maia Sandu, face un apel către Partidul Liberal și Partidul Unității Naționale, privind 

conjugarea forțelor. Liderul PAS îi îndeamnă pe Valeriu Munteanu și Constantin Codreanu, 

candidații celor două formațiuni pentru funcția de primar al Chișinăului, să facă echipă comună și 

să-l susțină în ziua de 20 mai pe Andrei Năstase (17.05.2018); Unii dintre candidații pentru 

Primăria Chișinău și-au continuat activitățile în cadrul campaniei electorale. Candidatul unic al 

Platformei Demnitate și Adevăr, al Partidului Acțiune și Solidaritate și al Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, Andrei Năstase, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre 

soluțiile sale pentru dezvoltarea sportului în municipiul Chișinău, fiind însoțit de către sportivi de 

performanță: ,,Voi contribui la crearea condițiilor adecvate pentru practicarea sportului. În 

primul rând, vom amenaja terenuri de sport în toate cartierele din oraș. Vom dota aceste spații și 

cu aparate pentru fitness, pentru a practica exerciții sportive. În al doilea rând, vom susține 

inițiativele mediului privat pentru crearea infrastructurii sportului de masă, care să fie accesibilă 

tuturor celor care vor dori să participe la un program municipal de promovare a modului sănătos 

de viață” (17.05.2018); În ultima zi de campanie electorală, unii dintre candidații pentru Primăria 

Chișinău au susținut conferințe de presă în care au făcut bilanțul activității. Candidatul unic al 

Platformei DA, PAS și PLDM, Andrei Năstase, a susținut o conferință de presă în fața Primăriei, 

unde a spus că în această campanie a fost în fiecare zi printre oameni și a explicat amănunțit 

programul echipei sale pentru Chișinău. A avut și un îndemn pentru alegători: ,,Vom stopa haosul 
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și corupția din Primăria Chișinău. Vom investi în învățământ și sănătate. Vom crește confortul 

vieții urbane, ceea ce înseamnă investiții în drumuri, iluminat, salubrizare, siguranță publică și 

toate celelalte. Vom investi într-un transport public modern, eficient și sigur. Este un lucru foarte 

important ca pe data de 20 mai să punem bazele sfârșitului acestei guvernări ilegale. Oameni 

buni, ieșiți la vot și faceți ceea ce vă doriți să faceți voi, faceți schimbarea” (18.05.2018).  

Conotația negativă pentru Andrei Năstase s-a datorat subiectului despre: PSRM a depus 

două contestații cu privire la candidatul PPPDA la Primăria Chișinău, Andrei Năstase. În prima 

contestație a socialiștilor se invocă încălcarea de către Andrei Năstase a unui alineat din Codul 

electoral, și anume interzicerea concurenților electorali să implice sub orice formă persoanele care 

nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova în acțiuni de agitație electorală. Drept argument s-a adus 

un articol de pe portalul jurnal.md, care ar furniza un mesaj de susținere din partea președintelui 

Partidului Popular European, Joseph Daul. PSRM a cerut ca autoritatea electorală să constate 

încălcarea și să sesizeze instanța în vederea anulării înregistrării lui Andrei Năstase în cursa pentru 

Primăria Chișinău. Autoritatea electorală a decis să-l avertizeze pe Andrei Năstase să respecte 

Codul electoral, dar și: ,,În partea solicitării, din constatarea încălcării articolului 152 alineat 3 

din Codul electoral prin implicarea în acțiunile de agitație electorală a candidatului la funcția de 

primar al mun. Chișinău, dl Andrei Năstase, a dlui Joseph Daul, liderul Partidului Popular 

European. Sesizarea se transmite spre examinare, conform competenței, în Judecătoria Chișinău, 

sediul Centru” (16.05.2018).  

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

o prezență pozitivă în cadrul subiectului despre: Concurentul electoral Silvia Radu a făcut un bilanț 

al campaniei sale electorale. Silvia Radu, candidat independent: ,,Am mers în stradă, am stat 

alături de oameni în fiecare zi. Am hotărât să nu particip la dezbateri electorale. Pentru mine 

această campanie electorală nu a fost neapărat o competiție electorală, a fost mai mult un 

exercițiu foarte util, prin care am cunoscut mai bine Chișinăul. Ne-am făcut o listă de probleme, 

care trebuie revăzute. Sunt încrezătoare în rezultatul care va fi în data de 20 mai” (18.05.2018). 

Silvia Radu a obținut o prezentare negativă în cadrul subiectului despre: Scoaterea 

Republicii Moldova din captivitate este posibilă, dacă pe 20 mai cetățenii vor înțelege semnificația 

reală a votului. Este convingerea analistului politic Oazu Nantoi: ,,Actualele alegeri anticipate în 

mun. Chișinău, în special, în opinia mea personal, constituie un preludiu pentru alegerile 

parlamentare din toamna anului curent, iar tandemul politic Silvia Radu – Ion Ceban au porunca 

de la stăpânii lor politici de a crea un front comun împotriva candidatului Andrei Năstase. Îmi 

vine greu să o percep pe dna Silvia Radu în calitate de candidat independent, când cu ochii mei, 

în repetate rânduri, am văzut cum unele canale de televiziune grijuliu i-a creat imaginea de stăpân 

eficient al orașului. Tandemul Plahotniuc-Dodon dorește să slăbească pozițiile oponenților săi, și 

pentru aceasta utilizează tandemul politic Silvia Radu – Ion Ceban” (10.05.2018); Ședințele de 

judecată la care urmau să fie examinate cererile de contestare a demiterii în martie a pretorului 

Galina Bostan și adjunctului acesteia, Anatolie Portnoi, au fost amânate la solicitarea juristului 

Primăriei. Procesul va continua la începutul lunii iunie. Decizia este motivată politic, afirmă 

Anatolie Portnoi, cu trimiterea la primarul interimar de atunci S. Radu. Anatolie Portnoi, pretor 

adjunct demis al sectorului Ciocana: ,,Motivele pentru care noi am fost eliberați sunt așa, cusute 

cu ață albă și fon negru, că practic totul depinde de onestitatea și profesionalismul judecătorilor. 

– Cum credeți dvs., de ce ați fost înlăturați de la șefia preturii, dvs. și dna Bostan? – Din motivul 

politico-populist. Ea trebuia să demonstreze opiniei publice și celor care puțin pricep în 

administrare, că iată ea, pentru a soluționa problemele, se debarasează și de unul, și de altul, și 

de toți, și face treabă. Dar treaba vedeți că rămâne. A zis că până la Paști o să facă drumurile – 

nici astăzi nu-s drumurile. Dumneaei, pur și simplu, a fost pusă pentru a face niște lucruri de așa 

natură” (10.05.2018); Campania electorală a Silviei Radu este marcată de prezența masivă a 

persoanelor afiliate Partidului Democrat, chiar dacă ștabii acestei formațiuni insistă că Radu merge 

independent la alegeri. Dovadă sunt imaginile video și fotografiile făcute în comuna Stăuceni, 

unde Radu s-a întâlnit cu cetățenii din partea locului. Un element surprinzător este abundența de 

alcool și numărul mare de bodyguarzi. Sala a fost amenajată astfel încât, chipul candidatei să fie 
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văzut pe un ecran enorm. Iar într-o parte, pe câteva mese, se aflau băuturi alcoolice. La întâlnire 

au venit și câțiva membri ai Platformei DA, care i-au adresat mai multe întrebări incomode Silviei 

Radu. Nona Grigoriev, membră Platforma DA: ,,430 de mii, rușine să vă fie. Salariul dvs. vă dădea 

posibilitatea să zburați în Franța, să duceți copilul să joace tenis și să vă întoarceți înapoi. 

Răspundeți-mi mie la o întrebare, cine v-a pus pe dvs., cine v-a luat și v-a numit în funcția de 

primar”. Reporter: Membrii Platformei DA afirmă că au rămas stupefiați de cele văzute. Nona 

Grigoriev, membră Platforma DA: ,,Din simplă curiozitate am mers încolo. Am fost șocată de cele 

ce am văzut. În primul rând, sala era pregătită de parcă ar fi trebuit să fie o nuntă solemnă și 

întâlnirea mirilor. Masa cu băuturi și cu fursecuri deja era pregătită în partea stângă. În sală 

puține persoane, dar ceea ce m-a șocat a fost dulăii care stăteau, bodyguarzii care stăteau la 

intrare. Ea vorbea și spunea despre niște lucruri care, pur și simplu, m-au lovit atât de dureros, 

că eu am reacționat, pur și simplu, uluitor. Răspunsurile pe care mi le-au dat, vreau să vă spun 

că m-au făcut să înțeleg – femeia asta nu este nici cultă, nici inteligentă, nici integră”. Reporter: 

În preajmă a fost surprinsă și una dintre mașina uneia dintre televiziunile lui Vladimir Plahotniuc. 

Precizăm că nu este pentru prima oară când Silvia Radu are tangență cu Partidul Democrat. 

Formațiunea a ajutat-o pe Radu la colectarea semnăturilor pentru a intra în cursa electorală, ne-au 

confirmat chiar persoanele implicate în proces în corturile instalate pe câteva străzi din Chișinău. 

Amintim că în ultimii ani de șefie la Gas Natural Fenosa, Silvia Radu a ridicat un salariu lunar de 

aproape 430 de mii de lei. Unii experți în energetică au declarat că leafa acesteia a fost formată 

din tarifele la energie achitate de consumatori (14.05.2018); Sesizare depusă de Jurnal TV: „Postul 

nostru de televiziune sesizează instituțiile de drept, ambasadele și Oficiul Înaltului Comisar al 

ONU pentru drepturile omului privind unele abateri de la lege, constatate în activitatea Comisiei 

Electorale Centrale. În calitate de argument sunt invocate obiecțiile a doi membri CEC, potrivit 

cărora, mai multe semnături pentru înregistrarea Silviei Radu drept aspirant la funcția de primar 

al Chișinăului sunt false. Jurnal TV solicită publicarea listelor de subscripție, iar în cazul 

nerespectării legii, adoptarea unei decizii de anulare a înregistrării acestui concurent electoral. 

Cerem instituțiilor internaționale și reprezentanțelor statelor străine să se implice în cazul dat, 

deoarece suntem în fața unui fals electoral fără precedent, tolerat și creat de înalte autorități de 

stat, din cauza activității cărora este perturbat și denaturat întregul proces electoral. Pentru o 

funcție publică importantă, eludând cadrul legal, este propusă Silvia Radu, un exponent al 

oligarhiei criminale, create și conduse de Vladimir Plahotniuc, la cheremul căruia se află marea 

majoritate a instituțiilor de stat și de drept. Postul nostru de televiziune atrage atenția că listele 

cu semnăturile pentru înregistrarea Silviei Radu în calitate de concurent electoral nu corespund 

cerințelor legale. Faptul a fost prezentat într-un reportaj de la ședința CEC din 4 mai, în timpul 

căreia un membru al comisiei, Sergiu Gurduza, care a declarat că a verificat o parte din cele 463 

de liste de subscripție prezentate de Silvia Radu și a constatat că 60 dintre acestea au fost 

completate de un singur om. Jurnal TV cere instituțiilor competente să investigheze constatările 

făcute de către membrii CEC privind înregistrarea Silviei Radu drept candidat pentru funcția de 

primar al Chișinăului” (15.05.2018); În cadrul subiectului se vorbește despre faptul că invitații 

ediției de aseară a emisiunii "Ora expertizei", Ștefan Gligor, director programe Centrul Politici și 

Reforme, și Viorel Cibotaru, președinte PLDM, au discutat în direct cu președinta Comisiei 

Electorale Centrale, Alina Russu, despre ședința cu scandal de la CEC, atunci când, împreună cu 

alți patru membri ai instituției, a respins contestația privind înregistrarea candidatei pentru funcția 

de primar al Capitalei, Silvia Radu. Asta chiar dacă au fost prezentate dovezi de fraudare în 

procesul de colectare a semnăturilor pentru Silvia Radu (16.05.2018); Anturajul Silviei Radu 

încearcă să limiteze drepturile presei. Virgiliu Radu, soțul actualei candidate pentru șefia Primăriei 

Chișinău, acuză Jurnal TV de hărțuire. Acestuia nu i-a plăcut că echipa noastră de filmare a decis 

să obțină răspunsuri direct de la Silvia Radu, care evită să dea ochii cu presa incomodă. Reporterul 

Jurnal TV a mers la fața locului pentru a obține comentarii pe marginea mai multor subiecte de 

interes public, în condițiile în care atât Silvia Radu, cât și consilierii săi au devenit în ultima 

perioadă inabordabili. Drept dovadă sunt aceste imagini video, făcute la sediul de campanie 

electorală a candidatei. Atunci, purtătorul de cuvânt al Silviei Radu, Victor Bunescu, i-a închis ușa 
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reporterului Jurnal TV și i-a cerut să nu filmeze, pe motiv că se află într-un spațiu privat. Acest 

lucru însă nu a împiedicat-o ulterior pe Radu să susțină acolo conferințe de presă, la care au fost 

invitați jurnaliștii loiali. Avem multe întrebări fără răspunsuri. Una ar fi cum s-a organizat 

întâlnirea cu oamenii care a avut loc duminică într-un local din comuna Stăuceni, al cărui 

proprietar este Anatolie Iașciuc, unul dintre donatorii Partidului Democrat, dar și primarul 

localității, Valentin Sâtnic, ales pe listele PD. Am fost curioși să aflăm cum se face că la majoritatea 

evenimentelor electorale organizate de Radu sunt prezente anume persoane afiliate PD. Am vrut 

să facem claritate și asupra cheltuielilor pentru organizarea acestui banchet. Mai exact, de către 

cine au fost suportate și dacă această cifră se va regăsi în darea de seamă asupra bugetului electoral 

al candidatului Silvia Radu. Am vrut să știm cum explică Radu faptul că la un eveniment electoral 

s-a servit alcool și dacă acesta a fost pus pe masă și la alte întâlniri cu cetățenii. Ne interesează ce 

crede concurentul electoral despre faptul că un membru al CEC a depistat 60 de file de semnături 

colectate în favoarea acesteia, scrise de mâna unei singure persoane. La fel, nu ne-a fost clar de ce 

Silvia Radu a fost surprinsă la un eveniment electoral din comuna Bubuieci însoțită de poliție 

(16.05.2018); Cu două zile înainte de alegeri, candidatul unic al Platformei Demnitate și Adevăr, 

Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Liberal Democrat din Moldova, Andrei Năstase, 

vine cu un apel către alegători, dar și pentru reprezentanții partidelor de dreapta. Pe pagina sa de 

Facebook, Năstase a publicat un mesaj video, în care le-a cerut celor din urmă să se retragă. Andrei 

Năstase, candidat PPPDA: ,,Iată de ce, prin prezentul apel, vin cu propunerea către toți alegătorii 

să de-a dovadă de maturitate de implicare și să participăm masiv la alegeri, astfel încât să-i oprim 

pe cei care vor să fraudeze și să falsifice scrutinul din 20 mai, iar pentru asta avem nevoie ca 

niciodată de diligență și supraveghere atentă a procesului electoral, pentru că doar așa vom strica 

jocul perfid al binomului toxic Plahotniuc-Dodon și a reprezentanților coordonați ai acestora – 

Silvia Radu și Ion Ceban” (17.05.2018); Președinta PAS, Maia Sandu, a vorbit despre esența 

candidaților Ion Ceban și Silvia Radu: ,,Ei vă promit lucruri mărețe, dar când ajung la guvernare 

uită de voi. Ei vă mint și vă promit un trai mai bun, dar guvernarea lor nu aduce decât sărăcie. 

Ion Ceban, la fel ca Igor Dodon, dezbină, minte și se înfruptă din schemele de corupție, 

contribuind la mizeria noastră. Silvia Radu a făcut ca noi cu dvs. să plătim tarife exagerate la 

electricitate, ea îmbogățindu-se din asta. Și Ion Ceban, și Silvia Radu fac parte tocmai din aceste 

grupuri care s-au perindat la putere, care ne-au mințit, care ne-au furat și ne-au adus în sărăcie” 

(17.05.2018); Alexandr Roșco, candidatul Partidului "Casa Noastră – Moldova" a declarat că: 

,,Regimul lui Plahotniuc încearcă cu orice preț, pe toate căile posibile, scuipând pe normele 

legale, să îi scoată în turul doi, concomitent, pe ambii candidați ai săi – Silvia Radu și Ion Ceban, 

fapt pe care îl considerăm revoltător. Toate autoritățile competente tac. Silvia Radu apare non-

stop la televiziunile ce aparțin holdingului lui Plahotniuc” (17.05.2028); Autoritățile electorale 

refuză nemotivat să ofere acces la listele de subscripție ale Silviei Radu. Asta în condițiile în care 

există declarațiile unui membru al CEC, care a denunțat faptul că mai multe liste cu semnături 

prezentate de candidata pentru șefia Primăriei capitalei au fost scrise de aceeași persoană, ceea ce 

contravine legii. Declarațiile au fost făcute astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, la care au 

participat mai mulți membri ai societății civile. Expertul organizației „WatchDog”, Valeriu Pașa, 

a spus că în timpul discuției de ieri cu secretarul Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, 

Vitalie Miron, a avut ocazia să vadă câteva dintre listele cu semnături pentru Silvia Radu. Valeriu 

Pașa, expert organizația ,,WatchDog”: ,,În timp ce dl Miron mi-a arătat aceste liste că sunt, le-am 

și frunzărit, eu, așa vizual, am văzut maxim vreo 3 foi. Cel puțin 2 din ele, jumătate de foaie, era 

scrisă de aceeași mână. Și asta dacă înțeleg eu bine, nu sunt acele foi calculate de membrul CEC, 

dl Gurduza, care au fost de sus până jos scrise de o mână. Adică, chiar din puținul din care l-am 

văzut, din ceea ce s-a prezentat public, există temei absolut rezonabil de a crede că numărul de 

semnături legal completate în lista de subscripție a dnei Radu este mult mai mic decât zece mii” 

(17.05.2018).  

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

a beneficiat de o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Ca reacție la apelul video al lui 

Andrei Năstase, în care acesta îndeamnă candidații să se retragă, fără a numi careva nume, Valeriu 
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Munteanu a declarat: ,,Dragii mei, eu nu am de gând să compensez cu munca mea, programul meu 

și angajamentele mele ferme către dvs. neputința unora care au înțeles acum, la final de 

campanile, că au eșuat. Candidatul poporului va fi ales de dvs. duminică, unde, la urna de vot, 

veți fi singuri în fața lui Dumnezeu și a conștiinței dvs. În ceea ce mă privește, eu niciodată nu dau 

înapoi. Eu ajung întotdeauna, cu pumnii strânși și dinții încleștați, la linia de final, indiferent cât 

de lungă și cât de grea a fost cursa, eu sunt maratonist” (17.05.2018); Valeriu Munteanu, 

candidatul Partidului Liberal, condus de Mihai Ghimpu, a organizat o conferință de presă în care 

a avut o adresare către chișinăuieni. Valeriu Munteanu, candidat PL: ,,Duminică se hotărăște 

soarta noastră pentru multă vreme de-acum înainte, poate chiar pentru totdeauna. Vă cer să fiți 

luptători. Să veniți duminică cu toții la vot, pentru a vă arăta supărarea. Pentru a dovedi întregii 

lumi, care stă cu ochii pe noi, că suntem demni și liberi, că suntem locuitori ai unei capitale 

europene. Eu știu foarte exact ce trebuie de făcut și voi merge neabătut pe această cale de 

dezvoltare singura posibilă și europeană” (18.05.2018). 

 Candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPRM, Maxim Braila, 

a fost mediatizat pozitiv în subiectul despre: Maxim Braila a declarat că: „Mizând pe sprijinul 

tinerilor și înțelegerii acestora, îmi asum sarcina de a-i aduce la urnele de vot. Pe cei care de 

multe, multe ori la alegeri, în ziua alegerilor au stat acasă. M-am gândit și promovat platforma 

electorală, programul meu electoral, problemele și necesitățile și problemele tinerilor. Eu vreau 

aceea ce își doresc tinerii din Republica Moldova. Dovadă sunt majoritatea temelor din programul 

meu electoral, program în care arăt că Chișinăul trebuie să devină un oraș al tinerilor” 

(17.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, PPPDA 20 min. 37 sec. 05 min. 24 sec. 14 min. 59 sec. 14 sec. 

S. Radu, ID 13 min. 00 sec. 28 sec. 06 min. 24 sec. 06 min. 08 sec. 

I. Ceban, PSRM 09 min. 45 sec. 02 min. 24 sec. 06 min. 17 sec. 01 min. 04 sec. 

C. Codreanu, PUN 02 min. 51 sec. 10 sec. 02 min. 41 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 15 sec. 42 sec. 01 min. 33 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 01 min. 18 sec. 0 sec. 01 min. 02 sec. 16 sec. 

M. Brăila, PPRM 41 sec. 33 sec. 08 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 18 sec. 0 sec. 18 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 20 min. 37 sec. 06 min. 25 sec. 14 min. 12 sec. 

S. Radu, ID 13 min. 00 sec. 01 min. 32 sec. 11 min. 28 sec. 

I. Ceban, PSRM 09 min. 45 sec. 02 min. 26 sec. 07 min. 19 sec. 

C. Codreanu, PUN 02 min. 51 sec. 01 min. 04 sec. 01 min. 47 sec. 

V. Munteanu, PL 02 min. 15 sec. 01 min. 05 sec. 01 min. 10 sec. 

R. Apostolova, PȘ 01 min. 18 sec. 11 sec. 01 min. 07 sec. 

M. Brăila, PPRM 41 sec. 33 sec. 8 sec. 

A. Roșco, PCNM 18 sec. 0 sec. 18 sec. 

V. Costiuc, PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PPPDA a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 31,7%, urmat de PSRM – cu 21,8% și PL – cu 19,9%. ID a avut 

o prezență procentuală de 18,7 la sută, PUN – de 4,3 la sută, PȘ – de 2,2 la sută, PPRM – de 

1 la sută și PCNM – de 0,4 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.  

PȘ a avut o mediatizare negativă în cadrul subiectului despre: De la tribuna Parlamentului, 

Tudor Deliu, președintele PLDM, declară următoarele: ,,Justiția lui Plahotniuc este foarte 

indulgentă cu Ilan Șor, unul din principalii responsabili ai furtului miliardului. Exemplu clasic” 

(11.05.2018).  

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PPPDA 22 min. 07 sec. 05 min. 24 sec. 16 min. 29 sec. 14 sec. 

PSRM 15 min. 12 sec. 02 min. 24 sec. 11 min. 44 sec. 01 min. 04 sec. 

PL 13 min. 51 sec. 42 sec. 13 min. 01 sec. 08 sec. 

ID 13 min. 00 sec. 28 sec. 06 min. 24 sec. 06 min. 08 sec. 

PUN 03 min. 01 sec. 10 sec. 02 min. 51 sec. 0 sec. 

PȘ 01 min. 32 sec. 0 sec. 01 min. 11 sec. 21 sec. 

PPRM 41 sec. 33 sec. 08 sec. 0 sec. 

PCNM 18 sec. 0 sec. 18 sec. 0 sec. 

PPDA 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

PNL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 
 

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

formațiunilor politice, cota femeilor a fost de 66,5%, iar cota bărbaților a fost de 33,5%. 

  

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

în perioada de raport 10-20 mai 2018, a reflectat prin volumul de timp acordat în preponderență  

candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, precum și 

PPPDA.  

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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și 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 1700 și 2300, în limbajul mimico-

gestual sau prin titrare sincron pentru persoanele cu deficiențe de auz și prin semnal sonor 

pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Astfel, în perioada de raport 10-20 mai 2018, 

postul de televiziune „Jurnal TV” a difuzat la data 12.05.2018 buletinul informativ 

„Jurnalul săptămânii” (ora de difuzare 19:00, în reluare 13.05.2018 – ora 18:00) fără titrare 

sincron sau interpretare în limbaj mimico-gestual.  
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 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 data de18.05.2018 a fost difuzat subiectul despre 

raportul prezentat de Promo-Lex. Conform datelor prezentate de Pavel Postică, director de 

program Promo-Lex, a declarat că înregistrarea a doi concurenți electorali nu s-a ținut cont 

că donațiile făcute în favoarea lor, au depășit limita legală: ,,Pe de o parte partidul 

socialiștilor din RM, pe de alta partidul liberal, au făcut donații mai mari de 100 salarii 

medii pe economie, adică mai mult decât 615 mii lei din contul partidului în contul fond 

electoral. Și ținem să atragem atenția, că ele în virtutea art.1 din Legea cu privire la 

partidele politice sunt persoane juridice. Și nu există nici o normă care să menționeze sau 

să ofere dreptul partidelor politice în calitate de persoane juridice să doneze mai mult 

decât 100 salarii medii pe economie”. În cadrul subiectului se mai notează că observatorii 

au raportat 15 cazuri, printre care 3 întâlniri cu alegătorii organizate în incinta instituțiilor 

de învățământ în timpul orelor de muncă – două PSRM și unul Silvia Radu; 4 întâlniri cu 

alegătorii în incinta întreprinderilor de stat în timpul orelor de muncă – două PSRM, unu 

Silvia Radu și unu PUN; 8 întâlniri în incinta instituțiilor medicale în timpul orelor de 

muncă – patru PSRM, două PUN, un caz PL și unul PȘ; ,,Promo-LEX” a mai constatat în 

ultimele două săptămâni o creștere semnificativă a numărului de cazuri de oferire a 

cadourilor electorale – cele mai multe au fost oferite de PȘ, Silvia Radu și PSRM. Lipsește 

poziția celor vizați în subiect.  
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Ren Moldova 

 

În perioada de raport 10 mai – 20 mai 2018, postul de televiziune „Ren Moldova” nu a 

difuzat, în cadrul buletinelor de știri, subiecte cu tentă electorală sau politică.  

 

Totodată, s-a atestat: 

 

 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 1700 și 2300, în limbajul mimico-

gestual sau prin titrare sincron pentru persoanele cu deficiențe de auz și prin semnal sonor 

pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Astfel, în perioada de raport 10-20 mai 2018, 

postul de televiziune „Ren Moldova” a difuzat buletinul informativ „Новости без 

политики” care 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 al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, candidatul independent Silvia Radu 

a obținut cea mai mare pondere – 27,3%, fiind urmată de Ion Ceban – cu 24,2%. Andrei 

Năstase a fost mediatizat în volum de 11,8%, fiind urmat de Constantin Codreanu – cu 9,4%, 

Maxim Braila – cu 6%, Vasile Costiuc – cu 5,7%. Candidatul PȘ, Reghina Apostolova, a 

beneficiat de o reflectare de 5,1%, urmată de Alexandr Roșco – cu 4%, Valeriu Munteanu – 

cu 3,4% și Alexandra Can – cu 3,1%. 
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Conotația reflectării: 

 

 
 

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

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

despre: În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții Consiliului Național Român din SUA au 

declarat că îl susțin pe candidatul PUN la Primăria Capitalei, Constantin Codreanu. Aceștia au mai 

declarat că victoria lui Constantin Codreanu va fi primul pas spre unirea cu România (10.05.2018); 

Acuzații nefondate: „Eu nu mă retrag”. Așa a comentat candidatul PUN, Constantin Codreanu, 

referitor la pretențiile depuse la CEC de mai multe formațiuni politice. Încercările de a-l înlătura 

din cursa electorală, Codreanu le-a numit speculații, iar rezultatele sondajelor – neveridice. 

Codreanu se consideră unicul candidat proeuropean care poate face diferența și să acceadă în turul 

II: „Voi fi pe 20 mai în buletinul de vot, și cel care dorește investiții românești și ordine ca în 

Europa va avea o astfel de opțiune de vot”. Locuitorii capitalei doresc un primar corect în 

administrarea orașului, și Constantin Codreanu este candidatul potrivit (15.05.2018); Economia 

slab dezvoltată, drumurile proaste, ignorarea intereselor păturilor social-vulnerabile, acestea sunt 

principalele probleme pe care candidatului PUN, Constantin Codreanu, este gata să le realizeze: 

,,Voi începe cu atragerea investițiilor de 1 mlrd. de euro din România, care ne va permite 

construirea centurii Chișinăului de 100 km, în paralel cu infrastructura noi ne vom ocupa de copii 

și bătrâni…” (16.05.2018). 

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

General al mun. Chișinău, Maxim Braila, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectelor despre: 

Candidatul PPRM, M. Braila, a găsit soluția problemei cu Piața Centrală. El propune mutarea 

pieței la marginea orașului. După părerea lui, starea actuală a pieței nu corespunde normelor 

sanitare și e periculoasă pentru locuitorii orașului. M. Braila: „Noi trebuie să asigurăm oamenii 

cu locuri de muncă” (10.05.2018); Candidatul PPRM, Maxim Braila, promite că în primele 6 luni 

de la învestirea sa în funcție, va începe construcția unei fabrici de reciclare a deșeurilor. M. Braila: 

„Împreună cu specialiștii vom găsi locul potrivit pentru această fabrică. Aceste poligoane de 

deșeuri deranjează mai multe localități, de aceea pentru noi construcția unei fabrici de reciclare 

este prioritară” (16.05.2018). 

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Dacă va câștiga alegerile, Ion Ceban spune 
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că va soluționa problema spațiilor locative pentru tinerele familii. Socialistul mai propune un 

proiect prin care tinerele familii stabilite peste hotare să se întoarcă și să-și deschidă propria 

afacere, de asemenea, promite să rezolve problema șomajului. Cum anume va face aceste lucruri, 

Ion Ceban a spus în cadrul unei conferințe de presă: ,,În ultimele luni, noi am petrecut foarte multe 

dezbateri în acest sens. Ne străduim să atragem mai mulți experți în acest proces” (10.05.2018); 

Rezolvarea problemelor angajaților din sfera socială este una prioritară pentru candidatul PSRM 

la funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban. Candidatul socialist promite treptat majorarea 

salariilor, precum și compensații la închirierea spațiilor locative: „Activitatea lucrătorului social 

are o mare însemnătate și de aceea noi dorim să înlăturăm această inechitate. Noi identificăm 

resurse ca lucrătorii sociali din Chișinău să primească suplimente la salariu” (11.05.2018); 

Selurile (ЖКХ) sunt cele mai vulnerabile structuri din capitală și haosul care se petrece acolo este 

resimțit de fiecare dintre noi – a anunțat candidatul din partea PSRM, Ion Ceban. El a anunțat 

măsurile pe care le va întreprinde pentru a schimba situația în bine. Echipa sa a identificat o serie 

de măsuri care va permite rezolvarea acestei probleme. Ion Ceban: „Primul pas pe care îl voi face 

va fi inventarierea tuturor bunurilor pentru a vedea situația reală. Vreau să menționez că cele 23 

de seluri sunt în insolvabilitate”. Candidatul PSRM mai spune că această reformă ar trebui să 

aducă lucrătorilor și majorări de salariu (14.05.2018); Dialogul cu mediul de afaceri, susținerea 

administrativă a proiectelor economice – sunt soluțiile candidatului PSRM, Ion Ceban, pentru 

dezvoltarea businessului în capitală, despre acestea a vorbit în cadrul unei conferințe de presă. Ion 

Ceban: ,,Vom lucra mână în mână cu reprezentanții businessului. Va fi constituit un consiliu 

economic pe lângă primarul general, unde vor fi invitați reprezentanții mediului de afaceri și 

experți în economie, unde vor fi elaborate planuri de dezvoltare a economiei pe care ni le 

propunem. Mi-am asumat angajamentul ca până în luna februarie 2019 să elaborez o hartă a 

investițiilor în municipiul Chișinău, precum și a suburbiilor” (15.05.2018); Candidatul 

socialiștilor la funcția de Primar General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că o 

societate se poate dezvolta normal numai dacă pune preț pe valorile morale, intelectuale, nu doar 

pe cele materiale. Despre aceasta, candidatul PSRM a declarat în cadrul unei conferințe de presă, 

unde a prezentat soluțiile pentru îmbunătățirea situației oamenilor de creație: „Imediat după 

preluarea mandatului de primar, voi invita reprezentanții uniunilor de creație la o discuție, 

urmând să stabilim forma în care va avea loc dialogul nostru permanent. În afară de direcția 

specializată din cadrul Primăriei, voi numi un consilier al primarului general responsabil de 

relația cu oamenii de creație. O altă măsură pe care o avem în vedere este identificarea unor 

spații în proprietatea municipală ce vor fi puse la dispoziția oamenilor de creație pentru 

deschiderea atelierelor artistice” (16.06.2018); Cunoaște nu numai proiecte care vor duce la 

dezvoltarea orașului, dar și de unde va lua resurse de finanțare a acestora, a anunțat candidatul 

PSRM, Ion Ceban, la o conferință de presă. Va întoarce tot ce s-a furat în oraș în ultimii 10 ani. 

Ion Ceban: „Imediat după preluarea funcției voi petrece un audit la toate direcțiile și 

întreprinderile municipale, după care voi restructura Primăria, pentru a fi mai eficientă, dar și va 

da posibilitatea de a economisi resursele municipale. Datorită acestor economii vom rezolva mai 

multe probleme din capitală”. Transparența în activitatea Primăriei va fi asigurată prin publicarea 

deciziilor pe pagina web a instituției (17.05.2018); În ultima zi de campanie electorală, Ion Ceban 

a făcut publice totalurile activității sale. El a reușit să demonstreze, împreună cu echipa sa, în 

comparație cu alți concurenți electorali, că are o viziune concretă de dezvoltare a Chișinăului: „Am 

demonstrat în această campanie că importante pentru mine sunt problemele Chișinăului, dar nu 

jocurile murdare ale unor concurenți electorali” (18.05.2018). 

Alexandra Can, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PNL, a 

beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectului despre: Un plan complex pentru 

dezvoltarea mun. Chișinău a prezentat candidatul PNL la funcția de primar, Alexandra Can. Trei 

puncte pe care se va axa vor fi: modernizarea suburbiilor, descentralizarea administrativă și o 

administrare mai democratică prin transparență și concurență. Candidatul PNL a mai menționat că 

poate fi o punte de legătură între comunitățile etnice care o susțin și tinerii care vor fi implicați în 

administrarea orașului (16.05.2018). 
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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 subiectelor despre: Ca reacție la 

acuzațiile aduse de Anatol Șelaru precum că Reghina Apostolova a fost finanțată din surse externe, 

candidatul PȘ la fotoliul de primar a declarat: „Concurenții se tem de cei puternici și, desigur, în 

primul rând, fac tot posibilul să scape de concurenții puternici, ca să-și elibereze calea pentru 

victorie” (10.05.2018); Minus un concurent la alegerile locale din Chișinău. Judecătoria sectorului 

Centru a exclus candidatul din partea PȘ din cursa electorală. În timp ce judecătorii studiau cererea 

liderului PUN, Anatol Șalaru, un grup de susținători ai candidatului PȘ s-au adunat pentru a 

protesta, de asemenea, ei au elogiat programul electoral al Reghinei Apostolova. În fața mulțimii 

a ieșit cu declarații Ilan Șor, iar Reghina Apostolova a dat declarații de presă după ce a aflat că 

este scoasă din cursa electorală (11.05.2018);  

Candidatul PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Valeriu Munteanu, a avut o 

apariție pozitivă în subiectul despre: Candidatul PL, Valeriu Munteanu, consideră că pe 20 mai se 

va da lupta decisivă pentru capitală și pentru țară. Se va vedea vectorul spre care se va îndrepta 

țara, spre UE sau Uniunea vamală. El a ținut să specifice că știe cum trebuie dezvoltat orașul și ca 

toate schimbările să fie efectuate în spiritul european. El îndeamnă populația să iasă la vot 

(18.05.2018). 

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

mediatizată pozitiv în cadrul subiectului despre: În studioul „Вести недели”, Silvia Radu a vorbit 

despre modul cum a acceptat să intre în cursa electorală, despre sprijinul familiei în colectarea 

semnăturilor, despre sursa de finanțare a campaniei electorale, ca mai apoi să urmeze descrierea 

programului electoral, care prevede lupta cu corupția din Primărie, reparația drumurilor, 

transparența finanțelor publice (12.05.2018); Mai departe de politică și mai aproape de oameni, 

așa a comentat Silvia Radu totalurile campaniei electorale. Această campanie a fost pentru ea o 

posibilitate de a cunoaște mai bine orașul, a petrecut întâlniri cu orășenii și a căutat soluții de 

rezolvare a unor probleme cu care se confruntă aceștia. Silvia Radu: „Consider că am luat o decizie 

corectă, neprezentându-mă la aceste dezbateri. Pentru mine era mai important să fiu alături de 

oameni” (18.05.2018). 

Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Pe 20 mai, locuitorii Capitalei vor spune NU 

actualei guvernări. Această declarație au făcut-o Andrei Năstase și Maia Sandu la un post privat 

de televiziune. Liderii opoziției neparlamentare au spus că candidatul lor este obligat să câștige 

alegerile din municipiu deoarece peste 4 ani poate fi târziu. Andrei Năstase a adăugat că crede în 

șansele sale la victorie, dat fiind faptul că programul său electoral este constituit profesionist și 

este bazată pe interesele oamenilor (11.05.2018); Amenajarea parcurilor este una din prioritățile 

candidatului PPPDA la funcția de primar al Capitalei. Dacă va câștiga alegerile, Andrei Năstase 

promite că va îmbunătăți iluminarea parcurilor, va construi mai multe terenuri sportive, robinete 

cu apă potabilă, precum și toalete publice. Plimbările prin parcurile publice trebuie să se petreacă 

confortabil și în siguranță, a anunțat Andrei Năstase. Pentru a beneficia de aceste utilități, el a 

îndemnat chișinăuienii să iasă la vot (14.05.2028); Îmbunătățirea condițiilor de trai a familiilor din 

Moldova și a tineretului este una din prioritățile candidatului PPPDA la funcția de primar al 

Chișinăului, Andrei Năstase. De Ziua Internațională a Familiei, Andrei Năstase a organizat o 

conferință de presă, în care a vorbit despre unele proiecte care vor duce la dezvoltarea armonioasă 

a familiei, pe care este dispus să le realizeze în caz că va câștiga alegerile. Candidatul PPPDA a 

mai menționat că va crea condiții ca familiile plecate peste hotare să se întoarcă acasă 

(15.05.2018); Andrei Năstase a avut o întâlnire cu locutorii sectorului Ciocana, în cadrul căreia 

candidatul PPPDA a spus că știe cum să modernizeze acest sector. Împreună cu echipa sa, a 

elaborat programul „Chișinău. Capitala în care dorești să trăiești” (18.05.2018). 

 Candidatul la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

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

Chișinăul nu are nevoie de multe acțiuni pentru a se moderniza. Principala reformă care trebuie 

făcută este schimbarea sistemului de administrare a orașului, de această părere este candidatul 
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PPDA, Vasile Costiuc. După părerea lui, Primăria ar trebui să ia exemplul de la orașele europene, 

iar pentru aceasta trebuie ales un candidat care se pronunță pentru integrare europeană. Candidatul 

s-a născut în sudul Moldovei, unde a învățat să respecte oamenii (11.05.2018).  

Candidatul PCNM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Alexandr Roșco, a fost 

mediatizat pozitiv în cadrul subiectului despre: Programul electoral al lui Alexandr Roșco prevede: 

transport public gratuit, compensații persoanelor cu posibilități limitate și cu venit mic, dar și 

reducerea personalului în Primărie la jumătate. Roșco a mai menționat că programul său electoral 

cuprinde o serie de puncte care implică mai multe sfere de activitate. Drepturile cetățenilor trebuie 

să prevaleze – a ținut să menționeze candidatul PCNM, Alexandr Roșco (11.05.2018). 

 

Detaliere: 

 

Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

S. Radu, ID 13 min. 46 sec. 05 min. 47 sec. 07 min. 59 sec. 0 sec. 

I. Ceban, PSRM 12 min. 12 sec. 10 min. 00 sec. 02 min. 12 sec. 0 sec. 

A. Năstase, PPPDA 05 min. 57 sec. 03 min. 42 sec. 02 min. 15 sec. 0 sec. 

C. Codreanu, PUN 04 min. 44 sec. 03 min. 01 sec. 01 min. 43 sec. 0 sec. 

M. Brăila, PPRM 03 min. 00 sec. 01 min. 10 sec. 01 min. 50 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 02 min. 53 sec. 01 min. 15 sec. 01 min. 38 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 34 sec. 54 sec. 01 min. 40 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 02 min. 00 sec. 01 min. 27 sec. 33 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PL 01 min. 43 sec. 07 sec. 01 min. 36 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 01 min. 35 sec. 01 min. 35 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

S. Radu, ID 13 min. 46 sec. 09 min. 06 sec. 04 min. 40 sec. 

I. Ceban, PSRM 12 min. 12 sec. 03 min. 56 sec. 08 min. 16 sec. 

A. Năstase, PPPDA 05 min. 57 sec. 01 min. 47 sec. 04 min. 10 sec. 

C. Codreanu, PUN 04 min. 44 sec. 50 sec. 03 min. 54 sec. 

M. Brăila, PPRM 03 min. 00 sec. 42 sec. 02 min. 18 sec. 

V. Costiuc, PPDA 02 min. 53 sec. 43 sec. 02 min. 10 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 34 sec. 30 sec. 02 min. 04 sec. 

A. Roșco, PCNM 02 min. 00 sec. 20 sec. 01 min. 40 sec. 

V. Munteanu, PL 01 min. 43 sec. 31 sec. 01 min. 12 sec. 

A. Can, PNL 01 min. 35 sec. 36 sec. 59 sec. 

V. Strătilă, PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, ID a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 25%, urmat de PSRM – cu 24,7% și PPPDA – cu 10,8%. PUN a 

avut o prezență procentuală de 9,5 la sută, PȘ – de 8,9 la sută și PPRM – de 5,5 la sută. PPDA 

a fost mediatizat în volum de 5,2%, urmat de PCNM – cu 3,6%, PL – cu 3,5%, PNL – cu 

2,9% și PRSM – cu 0,4%.  
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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.  

PȘ a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectelor despre: Ca reacție la acuzațiile aduse de 

Anatol Șelaru precum că Reghina Apostolova a fost finanțată din surse externe, Ilan Șor a declarat: 

„Ei văd susținerea pe care o avem noi ca partid, pentru că oamenii pentru prima dată au văzut un 

partid care promite și îndeplinește” (10.05.2018); Primarul de Orhei, Ilan Șor, intenționează de a 

construi un complex distractiv la marginea orașului Orhei, pentru a nu îngreuna circulația 

transportului în centrul orașului când au loc diferite evenimente culturale. Primarul oferă un 

interviu jurnaliștilor chiar de pe șantier și le explică semnificația acestor construcții, precum și 

beneficiile pentru locuitori (10.05.2018).   

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

ID 13 min. 46 sec. 05 min. 47 sec. 07 min. 59 sec. 0 sec. 

PSRM 13 min. 36 sec. 10 min. 00 sec. 03 min. 36 sec. 0 sec. 

PPPDA 05 min. 57 sec. 03 min. 42 sec. 02 min. 15 sec. 0 sec. 

PUN 05 min. 12 sec. 03 min. 01 sec. 02 min. 11 sec. 0 sec. 

PȘ 04 min. 52 sec. 01 min. 28 sec. 03 min. 24 sec. 0 sec. 

PPRM 03 min. 00 sec. 01 min. 10 sec. 01 min. 50 sec. 0 sec. 

PPDA 02 min. 53 sec. 01 min. 15 sec. 01 min. 38 sec. 0 sec. 

PCNM 02 min. 00 sec. 01 min. 27 sec. 33 sec. 0 sec. 

PL 01 min. 54 sec. 07 sec. 01 min. 47 sec. 0 sec. 

PNL 01 min. 35 sec. 01 min. 35 sec. 0 sec. 0 sec. 

PRSM 13 sec. 0 sec. 13 sec. 0 sec. 

PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 



104 

 

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 65,1%, iar cota femeilor a fost de 34,9%.  

 

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

Moldova”, în perioada de raport 10 mai – 20 mai 2018, a reflectat 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 „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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

Totodată au fost atestate derogări de la prevederile: 

 Pct. 38 din „Concepției 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”, care prevede: „În ziua precedentă zilei alegerilor și în ziua 

alegerilor este interzisă agitația electorală. În aceste zile, radiodifuzorii nu au dreptul să 

difuzeze informații care îi pot determina/influența pe alegători să voteze pentru unii sau 

pentru alți concurenți electorali ori de a se abține de la vot.” Astfel, la 19.05.2018 (ora de 

difuzare: 02:13:49 și 07:04:50) a fost difuzat, în reluare, buletinul informativ ВЕСТИ din 

data de 18.05.2018. Buletinul conținea subiecte cu conținut electoral în cadrul căruia au 

evaluat candidații electorali:  Valeriu Munteanu, Andrei Năstase, Silvia Radu, Ion Ceban.  

De asemenea, au fost difuzate emisiuni în cadrul cărora invitații s-au expus pe marginea 

alegerilor locale noi. Astfel, la 19.05.2018 a fost difuzată, în reluare, emisiunea Пятница 

с Анатолиeм Голя din 18.05.2018, la ora 06:52:52, unde președintele țării Igor Dodon 
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face declarații în favoarea candidatului PSRM, Ion Ceban. Igor Dodon: „Я считаю что 

Иван Чебан лучший кандидат из всех которые было в последние 10 лет. Я считаю 

что Иван Василевич по проблемы Кишинёва боле подготовленным, по тому что он 

три года работает в Муниципальном Совете. И он набрался очень большова опыта, 

по этому, Иван Василевич имеет очень серьезные шансы, мы открыто его 

подержим, и будем поддерживать. Мы сделаем всё возможное, что бы   Иван 

Василевич выиграл эти выборы. И я думаю, что шансы в первые за 26 лет 

независимость представителя про государственных сил есть токая возможность.  

Я считаю что у Иван Василевич есть шансы. Я думаю если правый электорат 

пойдет на бойкот даже в первый тур голосовании, у нас есть шансы победить в 

первом туре, если нет то во втором туре мы наверняка победим. Но для этого 

нужно все которые подержит президента, которые подержит ПСРМ, вышли на 

выборы и в этой воскресение, и если не получится в первом туре, выйти во втором 

туре”. 

Totodată, la data de 20.05.2018 a fost difuzată în reluare emisiunea Пятница с Анатолиeм 

Голя, ora 06:45:01 avându-l că invitat pe liderul PCRM, Vladimir Voronin, care s-a expus 

vizavi de candidatul Ion Ceban: „Господин Чебан это ходячий мегафон. Для того что 

бы надо болтать, это надо Чебану дать микрофон. Вот здесь он маэстро. И 

больше ничего. Мы призываем избиратели Кишинёва, Бельца, в этот день заняться 

чем угодно, только не думайте приближаться к избирательной урной. Мы не видим 

в них потенциальных руководители таким серьезным организмом как город. По 

этому сидите люди добрые дома. Занимайтесь с фазендой, одыхаите, не 

связываите с этими кандидатами. Ничего хорошего они не заделают, как не делал 

Киртоакэ за 10 лет.” 

  

 

Este de specificat că postul de televiziune „RTR Moldova”, în perioada de raport 10-20 

mai 2018, nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 
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TURUL II- perioada: 23 mai – 03 iunie 2018 

 

În perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018, posturile de televiziune supuse monitorizării 

au difuzat în total 2258 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” (55 de subiecte), urmat de „Jurnal TV” și „NTV Moldova” cu 48 de subiecte fiecare, 

„Exclusiv TV” (28 de subiecte), „RTR Moldova” (24 de subiecte), „Moldova-1” (22 de subiecte), 

„TV 8”  (17 subiecte), „TVC 21” (10 subiecte), „ITV” (6 subiecte), iar „Ren Moldova” – 0 

subiecte. 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat, candidatul PSRM, Ion Ceban, a fost mediatizat în 

volum – de 52,1%, iar candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a fost reflectat în volum – de 

47,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conotația reflectării:  
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 În perioada de raport Ion Ceban și Andrei Năstase au fost prezentați în context pozitiv, 

neutru și în context negativ.  

 

Detaliere: 

 

Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 03 ore 43 min. 40 sec. 01 oră 58 min. 35 sec. 01 oră 31 min. 29 sec. 13 min. 36 sec. 

A. Năstase, PPPDA 03 ore 25 min. 44 sec. 01 oră 07 min. 29 sec. 01 oră 33 min. 45 sec. 44 min. 30 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 03 ore 43 min. 40 sec. 01 oră 17 min. 41 sec. 02 ore 25 min. 59 sec. 

A. Năstase, PPPDA 03 ore 25 min. 44 sec. 01 oră 10 min. 19 sec. 02 ore 15 min. 25 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM a obținut cel mai mare 

volum – de 59,7%, iar PPPDA a acumulat – 40,3%.  

 

Conotația reflectării: 

 

 
 

 PSRM  și PPPDA au fost reflectați în context pozitiv, neutru și în context negativ.  

 

Detaliere: 
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Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 05 ore 21 min. 10 sec. 02 ore 06 min. 41 sec. 02 ore 48 min. 08 sec. 26 min. 21 sec. 

PPPDA 03 ore 36 min. 53 sec. 01 oră 09 min. 17 sec. 01 oră 39 min. 50 sec. 47 min. 46 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 96,4%, iar cota femeilor – de 3,6%. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldova-1 
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Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului public de televiziune „Moldova 1”, Andrei Năstase a fost mediatizat 

în volum de 55,4%, iar Ion Ceban a fost reflectat în volum – de 44,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conotația reflectării: 
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 Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PSRM, a fost 

reflectat în context negativ în subiectele despre: Andrei Năstase îl acuză pe contracandidatul său 

că, fiind în CMC, nu a făcut nimic pentru scoaterea barierelor instalate ilegal în cartierele de elită 

din capitală: „Astăzi vin să vă arăt un exemplu de acaparare a străzilor publice din Chișinău, prin 

instalarea cinică și abuzivă, îngrădind accesul liber al cetățenilor pe străzi și trotuare. După 

datele de care dispunem există peste 25 de bariere auto instalate ilegal în cartierele de elită. 

Domnule Ion Ceban, fac o adresare către candidatul oligarhiei, candidatul omului hibrid 

Plahotniuc-Dodon, unde v-a fost curajul între aceste cazuri ieșite din comun” (23.05.2018); 

PSRM a declarat că actualul sediu al formațiunii PPPDA se află într-o clădire istorică care a fost 

privatizată acum 10 ani de publicația „Glasul Națiunii”, al cărei proprietar este fratele lui Andrei 

Năstase, fapt ce contravine legii. Între timp, mai mulți membri și simpatizanți ai PPPDA au 

organizat un contra protest. Eu au expus pancarte pe care scria: „Pe aici Ceban nu trece, și mafia 

imobiliară e patronată de socialiști”. În replică, candidatul PPPDA a declarat: „Tot ce înseamnă 

patrimoniu istoric, îl vom apăra, îl vom ocroti, pentru că este un patrimoniu al nostru, al tuturor. 

Spre deosebire de ei, noi am demonstrat capacitatea de a proteja aceste monumente istorice, în 

timp ce ei, cei aflați la putere, la puterea centrală sau locală, au distrus pe un cap tot” 

(29.05.2018).  

 În context pozitiv, Ion Ceban a fost mediatizat în subiectele despre: Candidatul PSRM, Ion 

Ceban, susține că dacă va ajunge la cârma municipalității nu se vor mai face construcții în zonele 

neautorizate. Potrivit lui, pentru a diminua corupția din administrația publică locală, toate 

informațiile trebuie digitalizate și Primăria să implementeze ghișeul unic: „Primul lucru ține de 

documentele permisive, nu voi permite eliberarea autorizațiilor de construcție în zonele care nu 

sunt prevăzute în totalitate conform standardelor urbanistice. Din prima săptămână voi semna o 

dispoziție prin care va obliga direcțiile și subdiviziunile respective să nu mai elibereze autorizații 

de urbanism pe teritoriul curților intra bloc, terenuri de joacă, terenuri adiacente, zone verzi” 

(23.05.2018); În fața presei, Ion Ceban s-a referit la transportul public, la problemele parcărilor, 

dar și la posibilitatea strămutării gării auto din centrul capitalei. Astfel, el a precizat că numărul 

autobuzelor și troleibuzelor trebuie majorat și că este împotriva majorărilor neargumentate a 

taxelor. În privința parcărilor, Ion Ceban consideră necesară construcția prin parteneriate publice 

private a patru parcări municipale subterane și supraetajate în centrul capitalei, plus alte câteva la 
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intrarea în oraș. Ion Ceban: „La intrarea în oraș ar trebui să avem patru parcări mari, de unde să 

circule transportul propriu-zis de legătură între suburbii și municipalitate, unde oamenii ar putea 

să-și lase mașinile și să treacă la transportul public, care tot trebuie corect valorificat din toate 

punctele de vedere. Gara Centru, eu cred că ea trebuie strămutată de acolo. Ce-aș propune: gara 

est, gara vest, iar acolo am putea utiliza acel spațiu pentru multe alte proiecte municipale” 

(24.05.2018); Candidatul PSRM a prezentat câteva soluții ce se referă la majorarea salariilor pentru 

cadrele didactice tinere, suportul pentru medicii de familie și programe avantajoase pentru 

asigurarea cu locuințe a tinerilor familii: „Asta ar însemna în condiții preferențiale alocarea de 

terenuri pentru construcția de spațiu locativ pentru tinerele familii. Doi, ar fi locuințe accesibile, 

programul la care noi ne gândim, o ipotecă pe termen lung cu garanții municipale. În general, 

pentru toată lumea ar trebui să avem un adaos didactic la începutul anului. La momentul de față 

facem calculele pentru a întoarce acele 20 la sută la salariu” (25.05.2018); La o nouă rundă de 

dezbateri publice, Ceban a promis că în cazul în care ajunge în fruntea Primăriei, va delega un 

viceprimar care să comunice nemijlocit cu reprezentanții primăriilor din suburbii: „Eu aș fi vrut 

ca voi să votați acest viceprimar, pe care considerați că ați putea lucra cu el, considerați că ați 

putea lucra cu el în echipă, să avem și eficiență în rezultatul acestor activități. Nu exclud că ar 

putea fi unul dintre dumneavoastră, nimeni nu cunoaște aceste lucruri mai bine decât voi, înșiși 

primarii care vin din aceste suburbii. Voi avea un consilier nemijlocit și în fiecare zi din relația 

cu suburbiile vom avea o direcție în urma reorganizării, care se va ocupa de aceste parteneriate 

publice de atragere a investițiilor” (28.05.2018); Ion Ceban a declarat, în cadrul dezbaterilor 

publice pe care le organizează, că problema mirosului neplăcut de la stația de epurare din Chișinău 

poate fi rezolvată în maxim doi ani. Potrivit lui, sarcina numărul unu pentru el este reabilitarea 

stației de epurare (29.05.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, promite că în cazul în care ajunge 

în fruntea Primăriei, se va ocupa de reabilitarea parcurilor din Chișinău. Astfel, în planurile sale 

sunt incluse amenajarea și iluminarea Parcului Valea Trandafirilor, reconstrucția Scării din granit 

de la Valea Morilor, reparația aleilor din Parcul la Izvor: „Surse planificate pentru amenajarea, 

de exemplu, a Parcului Valea Trandafirilor, începând cu iluminatul, amenajarea floristică, 

amenajarea spațiilor verzi și zone de agrement și sportive în acea locație. Doi, finalizarea tuturor 

lucrărilor la Valea Morilor, începând cu scara de granit, celelalte 2 scări care sunt aferente. Eu 

cred că aș mai insista ca să avem unele facilități pentru persoanele cu nevoi speciale” 

(30.05.2018); În cadrul unei dezbateri publice, Ion Ceban a promis deschidere și transparență în 

activitatea Primăriei. Candidatul PSRM a declarat că primul lucru pe care îl va face este eliminarea 

postului de polițiști din incinta Primăriei. Mai mult, candidatul PSRM a dat asigurări că va avea 

un dialog calitativ cu societatea civilă. Ion Ceban: „Chiar din prima săptămână după ce voi prelua 

mandatul, voi înlătura orice barieră de acces în Primărie, inclusiv polițiștii care păzesc birourile 

funcționarilor. Eu nu am nevoie de pază, eu merg și prin oraș singur. Toate funcțiile publice vor 

fi expuse concursurilor publice, ca oamenii să poată să acceadă în aceste funcții, oameni 

profesioniști, care să corespundă criteriilor de performanță” (31.05.2018); Candidatul PSRM a 

făcut totalurile campaniei electorale. Ion Ceban a subliniat că are în spate o echipă de profesioniști 

și dorința de a schimba lucrurile în bine: „Eu m-am născut în Chișinău și întreaga viață am trăit 

aici. Din această cauză, nu-mi este indiferentă soarta Capitalei noastre, a oamenilor ce trăiesc 

aici. Din acest motiv, am renunțat la mandatul de deputat și, în ultimii ani, mi-am dedicat 

activitatea în vederea soluționării problemelor Chișinăului. Împreună cu experții noștri, dar și cu 

experții independenți, am elaborat un program amplu care prevede soluționarea fiecărei probleme 

cu care se confruntă capitala astăzi” (01.06.2018). 

 Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a fost 

mediatizat în context pozitiv în subiectele despre: La o întâlnire cu alegatorii din Parcul de 

Troleibuze nr. 2 din Capitală, Andrei Năstase a promis că va elimina corupția din Primărie, în 

cazul în care va fi ales primar de Chișinău. De asemenea, a promis că procesul va fi debirocratizat 

prin digitalizarea acordării autorizațiilor de construcții: „Cel care primește autorizația de 

construire, el o primește sigur că, de multe ori, contra cost. De asta am spus că vom digitaliza, 

transparentiza procesul și de ce nu să realizăm ceea ce fac statele civilizate: nu începe nimeni să 
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construiască acolo până când n-a făcut în jur trotuare, până n-a tras țevile de canalizare, 

apeduct”. Andrei Năstase a mai declarat că infrastructura orașului se va schimba complet la față 

dacă alegătorii îi vor da votul (24.05.2018); În cadrul unei întâlniri desfășurată la Pretura sectorului 

Buiucani, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a declarat că funcționarii publici care nu își fac 

conștiincios munca vor trebui să plece de la Primărie, iar locul lor va fi ocupat de persoane integre 

și cu experiență: „Oameni care au probleme cu legea, oamenii care sunt lipsiți de integritate, 

sigur va trebui să facă loc altora, mai tineri poate, mai integri, mai profesioniști, iar cei cu 

experiență, cu vechime în muncă și cu dedicație pentru Primărie, vor trebuie să rămână și să 

conjuge eforturile lor cu cele ale tinerilor”. De asemenea, Andrei Năstase susține că municipiul 

Chișinău are nevoie de o structură administrativă ca cea din Alba Iulia, prin care, pentru realizarea 

proiectelor din oraș, să fie accesate fonduri europene (25.05.2018); În context pozitiv, Andrei 

Năstase a fost prezentat și în subiectul din 25.05.2018, în cadrul căruia le mulțumește oamenilor 

că au venit la întâlnire: Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult. Oameni buni, vă mulțumesc foarte 

mult”. Imagini cum mulțimea îl aplaudă; Andrei Năstase a lansat un apel către observatorii 

scrutinului, pentru a securiza votul din 3 iunie: „Am ieșit la vot și le-am zădărnicit aranjamentele 

celor care și-au imaginat că stabiliseră deja rezultatul”. Totodată, candidatul PPPDA le-a 

mulțumit tuturor pentru încrederea acordată și a îndemnat cetățenii să iasă la vot, să aibă încredere 

în valoarea și forța votului lor. El a mai promis că, indiferent care au fost abordările și opțiunile în 

primul tur de scrutin, ele vor fi păstrate și respectate (26.05.2018); În cadrul unei conferințe de 

presă, de ziua Râului Nistru, Andrei Năstase a declarat că se va preocupa de problema râului 

Nistru: „Aș vrea să asigur locuitorii Capitalei că, în calitatea mea de primar, voi solicita chiar 

din prima zi, în baza atribuțiilor pe care le are primarul în domeniul cooperării cu administrația 

publică centrală, maximă transparență pe acest subiect. Voi insista să particip la toate negocierile 

moldo-ucrainene ce vizează viitorul Nistrului” (27.05.2018); „Chișinău adună zâmbete” – este 

campania inițiată de candidatul pentru funcția de primar al capitalei, Andrei Năstase. Pe o rețea de 

socializare, acesta i-a îndemnat pe locuitorii Capitalei să ofere astăzi un zâmbet orașului, iar pe 

data de 3 iunie să-i ofere un vot (28.05.2018); Într-o conferință de presă organizată lângă un șantier 

planificat pentru ridicarea unui bloc în sectorul Buiucani, Andrei Năstase a declarat război 

clădirilor construite ilegal din Chișinău: „Să nu permitem ca această mafie imobiliară, care ne ia 

terenurile pentru joacă pentru copii, care ne ia parcurile, spațiile verzi, ne fură din trotuare, care 

ne fură, pur și simplu, aerul care trebuie să-l respirăm, soarele care ar trebui să ne pătrundă în 

case, această mafie trebuie oprită” (29.05.2018); PSRM a declarat că actualul sediu al formațiunii 

PPPDA se află într-o clădire istorică care a fost privatizată acum 10 ani de publicația „Glasul 

Națiunii”, al cărei proprietar este fratele lui Andrei Năstase, fapt ce contravine legii. În replică, 

Andrei Năstase a declarat: „Tot ce înseamnă patrimoniu istoric îl vom apăra, îl vom ocroti, pentru 

că este un patrimoniu al nostru, al tuturor. Spre deosebire de ei, noi am demonstrat capacitatea 

de a proteja aceste monumente istorice, în timp ce ei, cei aflați la putere, la puterea centrală sau 

locală, au distrus pe un cap tot” (29.05.2018); Dacă va ajunge primar de Chișinău, candidatul 

PPPDA, Andrei Năstase, își propune să valorifice patrimoniul național din capitală. Într-o 

conferință de presă, Andrei Năstase a declarat că odată ajuns în funcția de edil, va forma o direcție 

pe lângă Primărie care se va ocupa de conservarea monumentelor de arhitectură și cele arheologice 

din Chișinău: „Constituirea unei direcții la nivel municipal care se va ocupa nemijlocit de 

protecția, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului nostru istoric, arhitectural și 

arheologic. Vom dispune revizuirea registrului monumentelor istorice la nivel municipal. 

Facilități fiscale pentru cei care au în gestiune o clădire istorică. În bugetul municipal vor fi 

alocați bani pentru cercetare” (30.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Andrei Năstase a 

promis un oraș modern și digitalizat. Astfel, Năstase mai spune că va susține deschiderea 

clusterelor pentru companiile noi lansate, în special, de tineri. În acest context sunt puse pe post 

declarațiile lui Andrei Năstase: „Vom crea axa inovării Chișinău-Cluj-Viena. Clusterele sunt astfel 

un model de parteneriat public-privat, dar și o asociere simplă și eficientă pentru a face economia 

să funcționeze. Toate clădirile clusterelor vor fi dotate cu panouri fotovoltaice. De asemenea, apa 

de ploaie va fi colectată în bazine și folosite pentru irigarea spațiilor verzi. Municipalitatea va 
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atrage fonduri europene și din alte surse. Cum va fi cele elvețiene, norvegiene” (31.05.2018); 

Andrei Năstase, împreună cu echipa sa, a susținut o conferință de presă, unde a făcut o totalizare 

a turului II de campanie electorală: „Vreau și știu că vreți la fel, ca după 3 iunie să putem spune 

tuturor că ne-am întors acasă. Vom stabili reguli noi, pentru vremuri și oameni noi, pentru oameni 

demni, puternici și cinstiți, pentru o comunitate mândră, prosperă și eliberată de jugul și veninul 

celor care ne vor tăcuți, umili, ascultători și fără identitate. Este timpul să vină o echipă de 

profesioniști, de oameni onești, o echipă de oameni integri, care vor face schimbarea pentru toți 

oamenii acestei țări, și haideți să o începem de la capitală. Astăzi Capitala, mâine întreaga țară” 

(01.06.2018).  

 În context negativ, candidatul PPPDA a fost mediatizat în subiectele despre: În cadrul unei 

conferință de presă, câțiva deputații și consilieri municipali PSRM au declarat că Andrei Năstase 

nu va face nicio regulă la Primărie. Potrivit PSRM, actualul sediu al formațiunii PPPDA se află 

într-o clădire istorică ce a fost privatizată acum 10 ani de publicația „Glasul Națiunii”, al cărei 

proprietar este fratele lui Andrei Năstase, fapt ce contravine legii. În acest context, sunt puse pe 

post declarațiile consilierului PSRM în CMC, Victor Poleacov: „Noi ani în șir am protestat în fața 

Primăriei Chișinău și în fața Consiliului, în care solicitam să fie stopate acțiunile ilegale în urma 

cărora se înstrăinează sute de hectare de teren, zeci de imobile, fraudulos. Asta așa domnul 

Năstase dorește să se bată cu corupția, să se bată cu ilegalitățile care se întâmplă în municipiu, 

prin faptul că arendează un bloc care a fost privatizat ilegal. Cu un asemenea exemplu clar 

demonstrează faptul că el personal este complice acestor ilegalități” (29.05.2018).  

 

Detaliere: 

 
Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, PPPDA 13 min. 30 sec. 07 min. 27 sec. 05 min. 16 sec. 47 sec. 

I. Ceban, PSRM 10 min. 53 sec. 06 min. 15 sec. 04 min. 00 sec. 38 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 13 min. 30 sec. 05 min. 50 sec. 07 min. 40 sec. 

I. Ceban, PSRM 10 min. 53 sec. 04 min. 53 sec. 06 min. 00 sec. 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PPPDA a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 53,5%, urmat de PSRM – cu 46,5%. 

 

 

 

Conotația reflectării:  
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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 Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PPPDA 13 min. 42 sec. 07 min. 27 sec. 05 min. 28 sec. 47 sec. 

PSRM 11 min. 54 sec. 06 min. 15sec. 05 min. 01 sec. 38 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice cota bărbaților a fost – de 100%.  

 

 

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018 postul public de 

televiziune „Moldova-1” nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV8 

 



119 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „TV 8”, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a acumulat 

51,2%, iar candidatul PSRM, Ion Ceban, a obținut – 48,8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conotația reflectării: 
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Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Încă două partide au anunțat că îl susțin pe Andrei 

Năstase în turul II al alegerilor pentru șefia Capitalei, este vorba de PLR și Partidul Popular. După 

ce în primul tur PLR l-a susținut pe Constantin Codreanu, aseară, fruntașii formațiunii au anunțat 

pe pagina lor de Facebook că în turul doi îl sprijină pe Andrei Năstase. Aceștia i-au îndemnat pe 

membrii și pe simpatizanții PLR-ului să muncească în susținerea candidatului PPPDA. Năstase se 

va bucura și de ajutorul Partidului Popular din Moldova. În același timp, Partidul Verde Ecologist 

nu a fost atât de tranșant, menționând că îl va susține pe candidatul cu viziuni proeuropene. Pe 

lângă aceste formațiuni, în turul doi, Năstase este sprijinit de PUN, PL și PPE (23.05.2018); În 

cadrul întâlniri cu alegătorii din sectorul Buiucani, Andrei Năstase i-a îndemnat pe aceștia să-l 

voteze: „Te duci acolo, pui ștampiluța. Ei din 2011 încoace au încercat să-mi pună ștampiluțe câte 

vreți, numai cui nu i-a fost lene nu mi-a pus ștampiluțe. Ia încercați, oameni buni, încercați dvs. 

să-mi puneți una. Una și bună. Votat!” (sala aplaudă discursul lui Năstase) (25.05.2018); Partidul 

Unității Naționale cheamă tinerii din țară ca în turul doi al alegerilor locale noi să iasă la vot și să-

l susțină pe candidatul dreptei pro-europene Andrei Năstase: „Organizația de Tineret a Partidului 

Unității Naționale face apel la toți tinerii din Chișinău și suburbii să iasă la vot pe 3 iunie și să-l 

voteze pe domnul Andrei Năstase. Suntem profund îngrijorați de atitudinea tinerilor față de 

drepturile lor politice și îndemnăm tinerii să nu fie indiferenți și să contribuie activ la 

exteriorizarea mesajelor democratice”. Mai mult, tinerii din PUN s-au arătat dispuși să participe 

activ la toate evenimentele electorale organizate de candidatul PPPDA: „Facem apel și către toate 

organizațiile de tineret ale partidelor politice din Republica Moldova să contribuie esențial la 

promovarea candidatului PPPDA” (25.05.2018); În ultima săptămână de campanie electorală, 

candidatul Andrei Năstase vine cu noi promisiuni. De această dată, el și-a asumat angajamentul de 

a lupta cu construcțiile ilegale din Chișinău. Năstase a organizat o conferință de presă în fața unui 

șantier din capitală: „Un asemenea caz de construcție dubioasă avem cu miile. Cel puțin două mii 

de construcții ilegale există astăzi, potrivit anumitor statistici în Chișinău, peste două mii. Aceste 

construcții fură din parcurile noastre, fură din curțile noastre, fură din trotuarele noastre”. Pentru 

a schimba lucrurile, Năstase a chemat oamenii să participe la vot: „Această mafie trebuie oprită și 

o putem opri doar împreună cu dumneavoastră. Eu vă invit, pe data de 3 iunie, să ieșim la vot și 

să votăm împotriva oligarhiei, împotriva corupției, împotriva sărăciei, împotriva nedreptății care 

ne-o furnizează zi de zi autoritățile statului și candidații lor coordonați”. Năstase este sigur că, 
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timp de un an, va reuși să pună bazele unei administrații eficiențe și integre (29.05.2018); Andrei 

Năstase este sigur că, dacă va fi ales primar general, va reuși să facă pace cu toți consilierii 

municipali, inclusiv cu cei 19 socialiști. Întrebat de Natalia Morari cum îi va convinge să-l susțină, 

candidatul PPPDA a spus că va ajunge la inima acestora printr-o „comunicare inteligență”. Năstase 

a mai declarat că doar printr-o comunicare eficientă va reuși să-i convingă pe membrii CMC să-i 

sprijine inițiativele: „Mă voi baza pe o comunicare inteligentă, o comunicare onestă, o 

comunicare cât se poate de instituțională” (30.05.2018); Un grup de profesori a chemat locuitorii 

Chișinăului să-și dea votul pentru candidatul dreptei pro-europene Andrei Năstase. „Pentru 

soluționarea multiplelor probleme ale orașului, Andrei Năstase vine cu un program bine 

structurat de dezvoltare a Chișinăului, în care sunt enumerate problemele stringente cu propuneri 

concrete și realiste de depășire a acestora”, a declarat Sergiu Cataranciuc, profesor universitar 

USM. „Un primar bun ar putea face ca în municipiu să vină mai multe firme și asta înseamnă mai 

multe locuri de muncă cu salarii decente. Îndemnul meu în final ar fi să ieșim cu toții la votare și 

să stopăm acest tăvălug comunist-socialist”, a spus Valeriu Dulgheru, profesor universitar UTM 

(30.05.2018); Cei doi aspiranți la fotoliul de primar general, Andrei Năstase și Ion Ceban, s-au 

duelat aseară în cadrul emisiunii Politica cu Natalia Morari. Andrei Năstase: „Vom face 

digitalizarea maximă, transparentizare a tot ce înseamnă act public”… „Iar cât privește 

managementul vom apela la practica Alba Iuliei, vom apela la practica Clujului, a Timișoarei, 

care a fondat în cadrul primăriilor niște grupuri care au accesat proiecte europene” (31.05.2018); 

Agitație electorală pe ultima sută de metri. Andrei Năstase a primit mesaje de susținere din partea 

unor personalități notorii din România și din Uniunea Europeană. Astfel, Andrei Năstase a primit 

mesaje de susținere de peste Prut, de la primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, dar și de la sportivul 

Cătălin Moroșanu. „Cred cu tărie că Andrei Năstase poate aduce Chișinăului strălucirea pe care 

acest oraș o merită. Andrei Năstase are forța și ambiția să facă orașul Chișinău atractiv pentru 

investitorii străini”, susține Emil Boc, primar de Cluj-Napoca. „Pe 3 iunie vă aștept la vot, să 

votați până la capăt. Îl susțin pe Andrei Năstase, candidatul Primăriei Chișinău”, a menționat și 

Cătălin Moroșanu, sportiv. Și liderul Partidului Popular European, Joseph Daul, a postat un mesaj 

pe pagina sa de Twitter, în care a scris că Andrei Năstase este un candidat antioligarhic, capabil să 

modernizeze Capitala. Liderii PAS și PL și-au reiterat sprijinul pentru Năstase și au chemat 

oamenii să iasă duminică la vot (01.05.2018); Candidații la fotoliul de primar al Capitalei au 

organizat astăzi ultimele lor conferințe de presă înainte de „ziua tăcerii”. Andrei Năstase: „Au 

continuat linșajul ce durează deja ani de zile și asta în încercarea disperată de a influența opinia 

publică, scuipând venin peste mine și familia mea. Intenția lor era să mă facă să-mi pierd 

cumpătul, să reacționez dur, să-mi pierd echilibrul. Am nervi de oțel, nu le voi da satisfacție 

niciodată” (01.05.2018). 

Andrei Năstase a avut o prezență negativă în subiectele despre: Cei doi aspiranți la fotoliul 

de Primar General, Andrei Năstase și Ion Ceban, s-au duelat aseară în cadrul emisiunii Politica cu 

Natalia Morari. Aceștia au încercat să convingă audiența de ce oponentul său nu este demn de a fi 

primar. Socialistul Ion Ceban este de părere că reprezentantul PPPDA va abandona Capitala în 

favoarea alegerilor parlamentare: „Dar ce se va întâmpla cu Primăria dacă Andrei Năstase devine 

primar? Eu cred că dumnealui, așa cum se ceartă cu toată lumea și face politică și are nevoie de 

pistă pentru Parlament, orașul, pur și simplu, se va scufunda” (31.05.2018); Candidații la fotoliul 

de primar al Capitalei au organizat astăzi ultimele lor conferințe de presă înainte de „ziua tăcerii”. 

În timp ce socialistul Ion Ceban a profitat de moment și a mai aruncat niște promisiuni, Andrei 

Năstase a deplâns modul cum a derulat campania electorală (01.05.2018); Încălcările nu au lipsit 

nici în campania electorală pentru al doilea tur de scrutin. În ultimele două săptămâni, observatorii 

„Promo-Lex” au analizat comportamentul ambilor candidați și au constatat faptul că unul din ei a 

utilizat resurse administrative, iar celălalt a încercat să corupă indirect alegătorii. „Am atestat un 

caz care poate fi calificat drept utilizarea resurselor administrative. Este vorba de concurentul 

Platformei DA, Andrei Năstase, care, în timpul orelor de serviciu, a avut posibilitatea și le-a fost 

asigurată o întrevedere cu personalul Institutului de Medicină de Urgență”, a menționat Pavel 

Postică, director de programe „Promo-LEX” (01.05.2018). 
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Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, s-a evidențiat 

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Ion Ceban a fost comparat de simpatizanții 

săi cu „un păstor din Biblie” care are grijă de o turmă de oi. Câteva ONG-uri, unele total 

necunoscute, și-au declarat susținerea pentru candidatul socialist. Unii voluntari l-au asemănat pe 

Ceban cu un păstor, cu o mamă sau chiar cu o doică. „Eu pe domnul Ion l-am asemănat cu acel 

păstor care este descris în Cartea sfântă „Biblia”, care îngrijește de oițele lui. Ne trebuie o viață 

mai schimbată, ne trebuie o viziune asupra noastră, ne trebuie ceva mai mult, o grijă ca grija de 

mamă, ca grija unei doici care are grijă de copilașii săi. Asta vedem în domnul Ion Ceban”, a 

menționat Ion Bargan, voluntar Asociația „Inva-Profil”. Și unii sportivi au spus că îl vor vota pe 

Ceban și speră ca după aceasta să primească ajutor, iar reprezentanții unor organizații obștești cred 

că doar socialistul poate face ordine în oraș. „Dacă noi vom vota pentru Ion Ceban, membru PSRM, 

noi vom putea obține mai multe facilități ca să putem crește generația nouă”, susține Vladimir 

Kiseliov, „Federația de volei din Republica Moldova. „Eu, totuși, cred că, venind socialiștii în 

oraș, s-ar schimba foarte multe lucruri. Pentru că, într-adevăr, dacă să luăm obiectiv, Ceban e un 

profesionist. A terminat și are studii în a conduce administrația publică locală”, spune Nicolae 

Pascaru, „Mișcarea Națională Voievod” (30.05.2018); Cei doi aspiranți la fotoliul de Primar 

General, Andrei Năstase și Ion Ceban, s-au duelat aseară în cadrul emisiunii Politica cu Natalia 

Morari. Candidatul PSRM: „Primul lucru pe care ni l-am propus să-l facem în această privință 

nemijlocit este auditul acestor instituții, subdiviziuni (…). Digitalizarea serviciilor care sunt 

oferite de Primărie, începând cu ghișeul unic electronic. Eu vreau ca Primăria să treacă prin 

managementul bazat pe programe și proiecte. Asta putea să existe și ca formulă de „outsourcing” 

a unor servicii. Acest lucru este posibili atât din bani interni, cât și din bani externi. Putem da, 

este așa o formulă, care se numește „top-up salary”, un salariu adăugat pentru acele funcții care 

cu adevărat sunt foarte importante” (31.05.2018); Agitație electorală pe ultima sută de metri. Mai 

mulți medici cheamă oamenii să iasă la vot și să-l voteze pe socialistul Ion Ceban. Ei argumentează 

că programul lui electoral ar fi fost mai bun. Asta după ce, cu câteva săptămâni în urmă, Ceban a 

promis lucrătorilor medicali adaosuri la salarii și chiar locuințe sociale. „Analizând programele 

ambilor candidați, noi am decis că cel mai potrivit candidat cu programul și echipa pregătită este 

Ion Ceban”, a menționat Anatol Cibotaru, „Uniunea medicilor și a personalului medical” 

(01.05.2018); Candidații la fotoliul de primar al Capitalei au organizat astăzi ultimele lor 

conferințe de presă înainte de „ziua tăcerii”. Ion Ceban: „Vă promit că problemele Chișinăului vor 

fi rezolvate. Drumurile se vor repara, pe străzile Capitalei va fi ordine, în sezonul rece municipiul 

va intra bine pregătit. Reiterez și pe această cale angajamentul de a-mi suspenda calitatea de 

membru al PSRM pe durata exercitării mandatului” (01.05.2018). 

Nuanțat negativ, Ion Ceban a fost în cadrul subiectelor despre: Dacă nu vine Năstase la 

Ceban, vine Ceban la Năstase. Ion Ceban i-a făcut o surpriză contracandidatului său și a dat buzna 

la întâlnirea acestuia cu alegătorii din sectorul Buiucani. Candidatul socialiștilor și-a făcut apariția 

în fața lui Andrei Năstase chiar în momentul în care acesta îndemna oamenii să-l voteze. Andrei 

Năstase: „Candidatul binomului „Plahotniuc – Dodon” demonstrează o… Omule, lasă-mă. Nu ai 

vrea să te dai din camere astăzi. Este conferința mea, nu este a ta. Te rog să te dai într-o parte că 

mă intimidezi”. În timp ce Năstase vorbea, Ion Ceban stătea într-o parte și încerca să intervină. 

Într-un moment, Ion Ceban a fost huiduit de cei prezenți (25.05.2018); Un grup de profesori a 

chemat locuitorii Chișinăului să-și dea votul pentru candidatul dreptei pro-europene, Andrei 

Năstase, criticându-l pe Ion Ceban. „Un primar bun ar putea face ca în municipiu să vină mai 

multe firme și asta înseamnă mai multe locuri de muncă cu salarii decente. Îndemnul meu în final 

ar fi să ieșim cu toții la votare și să stopăm acest tăvălug comunist-socialist”, a spus Valeriu 

Dulgheru, profesor universitar UTM (30.05.2018); Cei doi aspiranți la fotoliul de Primar General, 

Andrei Năstase și Ion Ceban, s-au duelat aseară în cadrul emisiunii Politica cu Natalia Morari. 

Aceștia au încercat să convingă audiența de ce oponentul său nu este demn de a fi primar. Andrei 

Năstase a spus că Ion Ceban nu a făcut nimic fiind la putere. Candidatul PPPDA: 

„Contracandidatul meu a putut să-i demonstreze de a ajuta oamenii, de a face lucrurile mai bine 

și în toată perioada cât s-a aflat în cadrul acestui sistem” (31.05.2018); Agitație electorală pe 
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ultima sută de metri. Maia Sandu a declarat: „De fiecare dintre noi depinde cum va arăta Chișinăul 

începând cu ziua de luni. Dacă vom sta acasă, copleșiți de dezamăgire, riscăm să-l aducem în 

fruntea Chișinăului pe Ion Ceban. Dacă nu mergem la vot, riscăm să avem peste câțiva ani un 

oraș pustiu. Aveți încrederea că lucrurile se pot schimba. Ieșiți la vot pe 3 iunie”. Valeriu 

Munteanu, vicepreședinte PL: „Cel puțin până acum, la Chișinău, nu a câștigat niciodată Estul, 

retrograd și cotropitor. Nu trebuie să-l lăsăm să câștige nici de această dată. Să ieșim cu toții la 

vot și să votăm împotriva candidatului Estului. Ieșiți cu toții la vot” (01.05.2018); Candidații la 

fotoliul de primar al Capitalei au organizat astăzi ultimele lor conferințe de presă înainte de „ziua 

tăcerii”. În timp ce socialistul Ion Ceban a profitat de moment și a mai aruncat niște promisiuni, 

Andrei Năstase a deplâns modul cum a derulat campania electorală. Conferința lui Ceban a suscitat 

atenția unei trecătoare, care l-a luat la rost, încercând să-și expună nemulțumirile (01.05.2018); 

Încălcările nu au lipsit nici în campania electorală pentru al doilea tur de scrutin. În ultimele două 

săptămâni, observatorii „Promo-Lex” au analizat comportamentul ambilor candidați și au constatat 

faptul că unul din ei a utilizat resurse administrative, iar celălalt a încercat să corupă indirect 

alegătorii. „Am atestat un caz care poate fi calificat drept utilizarea resurselor administrative. 

Este vorba de concurentul Platformei DA, Andrei Năstase”, a menționat Pavel Postică, director 

de programe „Promo-LEX” (01.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, PPPDA 11 min. 51 sec. 05 min. 12 sec. 06 min. 01 sec. 38 sec. 

I. Ceban, PSRM 11 min. 19 sec. 03 min. 27 sec. 07 min. 17 sec. 35 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 11 min. 51 sec. 04 min. 08 sec. 07 min. 43 sec. 

I. Ceban, PSRM 11 min. 19 sec. 02 min. 57 sec. 08 min. 22 sec. 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a fost mediatizat în volum 

– de 54%, iar PPPDA a fost reflectat în volum – de 46%.  

 

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.  
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PSRM suplimentar a obținut o conotație negativă a reflectării în cadrul subiectelor despre: 

Deputatul Alina Zotea a cerut retragerea imunității deputaților PSRM, Grigore Novac și Ghenadie 

Mitriuc. Asta după ce colegul său de partid, Ionel Pușcaș, ar fi fost agresat în timpul conferinței de 

presă organizată de PSRM. Pușcaș spune că Grigore Novac i-ar fi rupt hainele și i-a stricat 

megafonul. Socialistul neagă acuzațiile. Scandalul a izbucnit după ce socialiștii au decis să susțină 

o conferința de presă chiar în fața sediului Partidului Liberal. Ulterior, pe o rețea de socializare au 

fost postate mai multe fotografii în care se vede cum liberalul Ionel Pușcaș este strâns de gât de 

deputatul socialist Grigore Novac. Pușcaș a depus o plângere la poliție, în care cere tragerea la 

răspundere a socialistului pe motiv că l-ar fi agresat fizic, i-a rupt hainele și i-ar fi deteriorat 

megafonul. Novac respinge acuzațiile. Deputatul PL, Alina Zotea, a sărit în apărarea colegului său 

de partid. Ea a înaintat un demers procurorului general, prin care cere să fie investigate acțiunile 

deputaților socialiști Grigore Novac și Ghenadie Mitriuc. Zotea cere ca procurorul să ceară 

Parlamentului retragerea imunității celor doi socialiști. Ionel Pușcas, activist PL, strigă la megafon: 

„Socialiștii la pușcărie” (28.05.2018). 

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 13 min. 55 sec. 03 min. 27 sec. 08 min. 53 sec. 01 min. 35 sec. 

PPPDA 11 min. 51 sec. 05 min. 12 sec. 06 min. 01 sec. 38 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 100%.  

 

 

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018 postul de televiziune 

„TV 8” 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: 
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Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Accent TV”, Andrei Năstase a fost prezentat în volum 

– de 50,4%, iar Ion Ceban a fost reflectat în volum – de 49,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conotația reflectării: 
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Ion Ceban, candidat Primar General al mun. Chișinău din partea PSRM, a fost reflectat în 

context pozitiv în subiectele despre: În cadrul unor dezbateri publice, candidatul PSRM, Ion 

Ceban, a declarat că va face coaliție cu locuitorii orașului Chișinău: „O să fac coaliție cu locuitorii 

municipiului Chișinău și cu nimeni altcineva și față de ei o să am angajamente, nu față de vreun 

partid, în special partidele corupte până în măduva oaselor”. Candidatul PSRM a mai spus că 

pentru a obține finanțare din partea Guvernului în ceea ce privește implementarea unor proiecte 

menite să îmbunătățească viața chișinăuienilor, el este gata să negocieze cu fiecare funcționar din 

cadrul instituțiilor de resort: „Dacă voi fi blocat la nivel de municipalitate, o să afișez asta public. 

Vreau să fiu transparent în acest sens. Nu am de gând să mă cert cu cineva pe probleme legate de 

municipiu. Mai întâi trebuie să fie problemele Capitalei și ele trebuie discutate în cadrul CMC”. 

Referitor la metodele care le va aplica în lupta cu corupția în Primărie, Ion Ceban a declarat că, 

odată ce va ajunge primar, va supune unui audit direcțiile abilitate. Totodată, candidatul PSRM 

intenționează să publice pe site-ul a instituției lista cheltuielilor făcute de fiecare subdiviziune. 

Potrivit acestuia, cele mai grave probleme ale Primăriei sunt: emiterea documentelor și 

autorizațiilor, gestionarea incorectă a banului public și presiunea care se face asupra funcționarilor 

în procesul de luare a deciziilor. Ion Ceban a mai promis să îmbunătățească situația în municipiu 

(23.05.2018); O nouă rundă de dezbateri a fost organizată de candidatul PSRM, Ion Ceban. Tema 

dezbaterilor deschise au fost problemele municipiului în domeniul transportului. Ceban a declarat 

că se opune creșterii prețului pentru un bilet de călătorie în transportul public și a insistat pentru 

modernizarea parcurilor de troleibuze și autobuze: „Sunt împotriva majorărilor taxelor 

neargumentate. În această privință trebuie să acordăm prioritate transportului public. Trebuie să 

evităm dublarea rutelor, care, în mod intenționat, cedate instituțiilor private, au luat rutele 

profitabile în colaborare cu Direcția Transport și administrația veche. Cred că rutele profitabile 

trebuie întoarse municipalității. Trebuie să avem contracte pe termen lung, pentru ca și prestatorii 

de servicii să aibă transport de capacitate medie”. Candidatul socialiștilor a mai afirmat că traficul 

în Capitală ar putea fi fluidizat dacă în oraș ar apărea parcări multietajate. Mai mult, socialistul a 

admis că, cu trecerea anilor, în centrul capitalei ar putea fi amenajată și o parcare cu plată. Singura 

condiție este ca banii să ajungă în bugetul local și nu în buzunarul cuiva: „Ceea ce trebuie să 

rezolvăm este etapizat. În perimetrul străzilor Ismail, Creangă, Mateevici și cinematograful 

Gaudeamus trebuie să avem patru parcări subterane, care ar rezolva problema spațiului din 

centru. Străzile, trotuarele și spațiile verzi trebuie să fie destinate pietonilor”. Ion Ceban a mai 
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subliniat că o soluție în combaterea ambuteiajelor infernale ar putea fi benzile cu sens opus, mai 

multe locuri de parcare și benzi destinate transportului public (24.05.2018); Ion Ceban a organizat 

o nouă rundă de dezbateri în cadrul căruia a discutat despre îmbunătățirea sectorului social. La 

eveniment au participat persoane cu nevoi speciale. Candidatul PSRM le-a promis acestora că 

după ce va obține victorie în alegeri, va instala în municipiu 50 de lifturi și 20 de rampe pentru 

persoanele cu posibilități reduse. În cadrul subiectului se menționează că oamenii cu nevoi speciale 

prezenți la dezbateri i-au solicitat candidatului PSRM să ia în considerare și părerea lor în procesul 

de elaborare a proiectelor cu tentă socială. La rândul său, Ion Ceban le-a promis că în cazul în care 

obține victorie în alegeri, va fi instituit un consiliul cu participarea persoanelor cu dizabilități, care 

vor fi implicate activ în discuții. Ion Ceban: „Instalarea pavajelor tactile a început în acest an. 

Sunt bani planificați, dar foarte puțini. Trebuie să vedem la intersecțiile principale, acolo unde d-

voastră locuiți, o parte la Telecentru, dar și în alte părți, inclusiv semafoarele sonorizate sunt 

planificate, dar sunt foarte puține”. Totodată, candidatul socialiștilor a declarat că la inițiativa 

fracțiunii pe care o conduce s-a reușit majorarea cu 50 la sută a salariilor pentru angajații auxiliari 

ai grădinițelor, iar de adaos la salarii au beneficiat deja 2700 de persoane. La fel, Ion Ceban susține 

că va implementa înscrierea online în instituțiile de educație timpurie (25.05.2018); Asociația 

Obștească „Protecția Consumatorilor” a îndemnat locuitorii municipiului Chișinău ca pe 3 iunie 

să-și dea votul pentru Ion Ceban. Conducerea acesteia este ferm convinsă că Ion Ceban este 

singurul candidat care va rezolva problemele din Capitală. În acest context sunt puse pe post 

declarațiile lui Nicolae Milev, membrul asociației: „De ce să îl susținem pe Ceban? Să știți că nu 

a fost din punct de vedre partinic. Am analizat candidatura lui, dar și postul spre care țintește din 

mai multe perspective. În primul rând, este capabil să pună în aplicare programul electoral 

prezentat, care este pe înțelesul tuturor. În al doilea rând, el are o echipă în spate și astfel poate 

fi pus în aplicare acest program” (25.05.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, a venit la o întâlnire 

organizată de Andrei Năstase cu alegătorii. În cadrul subiectului se specifică că alegătorii lui 

Năstase l-au întâmpinat pe Ceban cu aplauze (25.05.2018); Candidatul PSRM a organizat o nouă 

dezbatere electorală. La eveniment au participat primari din suburbii. În cadrul întâlnirii, Ion 

Ceban le-a promis primarilor că va numi un viceprimar responsabil de suburbii: „Noi suntem 

singurii care am convocat primarii din suburbii pe discuțiile de buget și prioritățile din localități, 

indiferent cum votează suburbiile în această privință, pentru că noi ziceam că nu are culoare 

politică grădinița, apeductul, drumul ș.a. Am decis noi ca unul dintre viceprimari care va fi, dacă 

ajung să fiu primar, să fie responsabil de relația cu suburbiile”. În cadrul subiectului se afirmă că 

cei care au venit la întâlnirea cu Ceban au confirmat că nu există comunicare suficientă cu primarul 

Capitalei, subliniind că nimeni, cu excepția socialiștilor, în Consiliul Municipal nu este interesat 

de problemele și necesitățile lor. În acest sens, Ceban a declarat că imediat ce va deveni primar 

general se va întâlni în mod regulat cu primarii suburbiilor, iar în cadrul primei ședințe va încerca 

să revizuie bugetul, pentru a soluționa problemele de bază ale acestora (28.05.2018); Ion Ceban a 

declarat că problema depozitării deșeurilor poate fi remediată. Astfel, candidatul socialiștilor a dat 

asigurări că va depune eforturi maxime, așa încât până în anul 2020, problema cu privire la stația 

de tratare a apelor reziduale și mirosul neplăcut din Capitală să fie soluționată. Este pusă pe post 

intervenția lui Ion Ceban: „Soluția temporară care a fost cu geo tuburile am zis că nu este una 

corectă. Acest lucru nu îl spun doar eu, de ce? Pentru că ideea cu geo tuburile este valabilă pentru 

orașele cu 20-30 de mii de locuitori, ori Chișinăul este o metropolă mult mai mare”. Socialistul 

este de părere că este necesară și reabilitarea instalațiilor de tratare. De asemenea, Ion Ceban a 

venit cu soluții concrete în ce privește poligoanele din suburbiile Chișinăului: „Singurul poligon 

care este pregătit pentru depozitarea acestor deșeuri e cel de la Țânțăreni. Trebuie să cumpărăm 

stația de prelucrarea din Țânțăreni și să construim stația de pompare” (29.05.2018); Veteranii 

Armatei Naționale, precum și veteranii diferitelor divizii ale Forțelor Armatei a îndemnat locuitorii 

Capitalei să-l voteze pe Ion Ceban. Potrivit acestora, Ion Ceban este capabil să administreze 

Primăria și să readucă orașului o imagine demnă, întrucât acesta din urmă cunoștințele și abilitățile 

necesare. În cadru a evoluat Victor Gaiciuc: „Considerăm că ar fi bine ca primar al municipiului 

Chișinău să devină Ion Ceban. Dânsul a renunțat la funcția de deputat, la cea de consilier 
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municipal. În acești ani a studiat minuțios toate problemele capitalei, a participat activ în 

Consiliul Municipal, apărând drepturile oamenilor” și Iurie Ciofu: „Primăria are nevoie de un 

profesionist, și acest profesionist este Ion Ceban” (29.05.2018); Promo-Lex a organizat dezbateri 

publice la care a participat candidatul PSRM și PPPDA. Referindu-se la construcțiile ilegale din 

Chișinău, Ion Ceban a afirmat că el, alături de echipa sa, a reușit să stopeze peste 70 de șantiere 

demarate ilegal: „Noi avem la activ peste 70 de construcții pe care le-am stopat din cele 2 mii care 

sunt” (30.05.2018); Asociațiile obștești Scutul Moldovenesc, Tradiții și Patriotism și Mișcarea 

Națională Voievod au îndemnat locuitorii orașului Chișinău să iasă la vot pe 3 iunie și să voteze 

candidatul PSRM, Ion Ceban. În cadru au evoluat: Anatolii Pecerschi: „Am decis pe cine să votăm, 

însă cred că toți trebuie să luăm această decizie. Dacă ne dorim un gospodar în oraș, un om care 

se ocupă cu sportul și îl promovează. Cred că acest om este Ion Ceban. Îi îndemn pe toți să-și dea 

votul pentru candidatul socialist” și Diana Carbadjak: „…Îndemn pensionari, familiile cu mulți 

copii și cei cu nevoi speciale să voteze pentru Ion Ceban, deoarece el este în stare să ne facă 

orașul mai frumos și mai curat. Avem deplină încredere în el, deoarece el ne ajută mereu” 

(30.05.2018). În cadrul subiectului se menționează că sprijinul față de candidatul socialist l-au 

exprimat și sportivii. Aceștia au declarat că, atât candidatul PSRM, cât și întreaga sa formațiune 

politică duc un mod sănătos de viață pe care, de fapt, și îl promovează (30.05.2018); Ion Ceban a 

organizat ultima sa rundă de dezbateri publice. Astfel, candidatul PSRM și-a reiterat 

disponibilitatea de a purta un dialog deschis cu societatea. Pentru un dialog continuu care ar 

permite punerea în discuții activitatea primarului și a instituției pe care o conduce, socialistul a 

propus ca lunar să fie desfășurate ședințe deschise cu locuitorii urbei, așa încât să nu apară întrebări 

fără răspunsuri. Ion Ceban: „Poate nu discuții în acest format. O dată pe lună vom face o ședință 

a funcționarilor și o dată cu locuitorii capitalei. Eu sunt deschis, lasă-i să vină. Vedem bilanțul la 

ceea ce am făcut, vedem proiecte care trebuie implementate” (31.05.2018); Oamenii de cultură și 

cu renume din țara noastră îl vor vota pe Ion Ceban. Potrivit lor, socialistul este singurul care va 

reuși să dea un suflu nou Capitalei, îndemnându-i pe această cale pe chișinăuieni să-și dea votul 

pentru el în ziua scrutinului. În acest context este puse pe post îndemnul lui Veaceslav Madan: 

„Cred în dumnealui și poate fi un primar bun, poate își va pune toate puterile și ne va face un 

oraș frumos” și al Liliei Șolomei: „Suntem de părere că cei care l-au votat pe Ion Ceban în primul 

tur sunt convinși că anume el este un bun cap de familie!” (31.05.2018); Candidatul PSRM la 

funcția de primar general, Ion Ceban, a făcut totalurile campaniei electorale pentru cel de-al doilea 

scrutin. Potrivit candidatului socialiștilor, această campanie a fost una dificilă, dar care a permis 

chișinăuienilor să vadă și să înțeleagă cine și după ce scopuri se ghidează pentru conducerea 

capitalei. Ion Ceban: „Am organizat peste 30 de conferințe de presă, am avut peste 150 de întâlniri 

cu alegătorii noștri în diferite colective. Am dat, personal, mâna cu peste 20 mii de chișinăuieni 

și le-am înmânat programul meu electoral. Am fost prezent la toate solicitările presei și am 

răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate”. Referindu-se la campania electorală 

desfășurată, candidatul PSRM a anunțat că aceasta i-a oferit posibilități în plus de a comunica cu 

oamenii și de a discuta cu ei programul electoral propus de socialiști în ceea ce privește rezolvarea 

problemelor urbanistice: „Vă promit că problemele Chișinăului vor fi rezolvate, drumurile se vor 

repara, pe străzile Capitalei va fi ordine. În sezonul rece, municipiul va intra bine pregătit. Un 

primar bun pentru iarnă se culege de cu vară!”. Pe final, Ceban a declarat că este chișinăuian și 

că nu este indiferentă soarta orașului natal, precizând că anume din acest motiv a renunțat la 

mandatul de deputat pentru cel de ales local. Astfel, socialistul a ales să contribuie la bunăstarea 

orașului iubit, motiv pentru care a candidat la funcția de primar (01.06.2018); Comunitatea 

medicilor și a lucrătorilor medicali îndeamnă întreaga societate să voteze pentru socialistul Ion 

Ceban. Aceștia susțin cu încredere că singurul candidat capabil să soluționeze problemele 

Capitalei și să restabilească ordinea în instituțiile medicale este candidatul PSRM, Ion Ceban. 

Astfel, sunt puse pe post declarațiile Allei Burlacu: „Noi, medicii Asociației Medicilor și 

Lucrătorilor Medicali, am hotărât că această persoană va fi Ion Ceban. În turul doi îl vom 

susține”. Urmează Anatol Ciubotaru: „Analizând programul celor doi candidați am decis că cel 

mai aproape de punere în practică a ideilor și proiectelor – cu un program bine determinat și o 
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echipă de profesioniști este candidatura lui Ion Ceban, așa că vă recomandăm să îl votați!” și 

Dorin Toia: „Vrem un primar care să ne ajute, de aceea îndemnăm locuitorii Capitalei să voteze 

un om care cunoaște bine treburile capitalei și noi credem că acesta este anume Ion Ceban” 

(01.06.2018).  

În context negativ, Ion Ceban a fost reflectat în subiectele despre: Candidatul PPPDA, 

Andrei Năstase, a participat la o emisiune televizată în România. În cadrul subiectului se 

menționează că „Năstase s-a adresat către toți unioniștii, declarând că oamenii de pe ambele 

maluri ale Prutului trebuie să se unească în lupta împotriva răului, având în vedere pe candidatul 

socialiștilor Ion Ceban” (25.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, candidatul PPPDA, 

Andrei Năstase, s-a referit la problemele legate de râul Nistru. Năstase l-a acuzat pe Ion Ceban că 

este indiferent față de acest subiect și nu are nicio rezolvare asupra acestei probleme (28.05.2018). 

Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPPDA, 

a fost mediatizat în context negativ în subiectele despre: Ion Ceban a organizat cea de-a doua rundă 

de dezbateri publice la care a fost invitat contracandidatul său, Andrei Năstase. În cadrul 

subiectului se menționează că acesta din urmă n-a dat curs invitației, evitând, astfel, să răspundă 

la întrebările atât ale contracandidatului său, cât ale chișinăuienilor. Ion Ceban, fiind întrebat cărui 

fapt se datorează sprijinul lui Năstase din partea partidelor de dreapta, socialistul a răspuns că îl 

bucură faptul că el e susținut de chișinăuieni, și nu de hoții de la putere (23.05.2018); În cadrul 

subiectului cu titlu „Năstase evită dezbaterile electorale” se menționează: „În ziua primului tur 

al alegerilor locale noi, ambii candidați, atât Ion Ceban, cât și Andrei Năstase, au participat la 

dezbaterile electorale organizate de către două posturi private din țară. Cei doi au declarat că nu 

vor ignora nicio dezbatere și vor discuta deschis despre problemele urbei și vor veni cu răspunsuri 

sincere la întrebările jurnaliștilor. Cu toate acestea, după primul tur o dezbatere electorală între 

cei doi candidați nu a avut loc. Pentru a treia zi consecutiv, Andrei Năstase evită dezbaterile 

organizate la inițiativa candidatului socialist. În ciuda promisiunilor lansate în perioada 

campaniei electorale desfășurate pentru primul tur, Năstase așa și refuză să participe la 

dezbaterile electorale la care este invitat din partea diferitor posturi TV”. În acest context sunt 

puse pe post următoarele declarații făcute de candidatul PPPDA, Andrei Năstase: „Pentru mine 

este important ca atunci când spunem ceva să ne ținem de cuvânt. Ne-ați solicitat ca la ora 09:00, 

pe data de 20 mai, să fim în studio. Ce fac ceilalți, mă gândesc și dacă Doamne ferește ajung 

aceștia la conducerea țării?! Dacă acum nu își țin promisiunile, ce vor face după?!” (24.05.2018); 

În cadrul subiectului din 25.05.2018 se menționează că „în loc să accepte invitația lui Ceban de a 

răspunde direct la întrebările chișinăuienilor sau să participe la dezbaterile televizate la posturile 

de televiziune din țară, Năstase a preferat să meargă în România și acolo să-și desfășoare singur 

campania electorală. În lipsa contracandidatului său, Andrei Năstase a început din nou cu 

poveștile despre Plahotniuc, care a sacrificat-o pe Silvia Radu pentru ca să învingă Ion Ceban. 

Mai mult, așa-numitul candidat unic al forțelor proeuropene probabil că a uitat unde se află și la 

ce funcție candidează. A declarat că acum se luptă pentru funcția de premier”. În acest context 

sunt puse pe post declarațiile lui Andrei Năstase făcute în cadrul unei emisiuni televizate din 

România: „S-a produs un gambit ca în șah, a fost sacrificată o piesă și acea piesă trebuie să fie 

Silvia Radu pentru ca Ion Ceban să fie primul tur premier”. În continuare jurnalista susține că, 

„chiar dacă Andrei Năstase a participat la o emisiune televizată din România, nu le-a relatat 

telespectatorilor despre campania sa electorală, el s-a referit din nou la furtul miliardului cu care 

acum trei ani a intrat în politica moldovenească, dar mai departe nu s-a mișcat ”. Jurnalista susține 

că dacă „muntele nu vine la Mahomed, atunci Mahomed vine la munte. Așa s-a încheiat această 

săptămână electorală. După ce s-a săturat să mai aștepte răspunsul de la Andrei Năstase când 

totuși va veni la dezbateri, Ion Ceban s-a dus personal la contracandidatul său pentru a afla când 

va veni acesta la dezbaterile comune în cadrul cărora nu se va discuta despre politică, ci despre 

cele mai stringente probleme ale chișinăuienilor și ale municipiului”. În continuare, jurnalista 

susține că apariția lui Ceban l-a emoționat pe Năstase, care cu o voce tremurândă a spus că va veni 

singur la dezbateri la diferite posturi private de televiziune sau îi va trimite pe subalternii săi. 

Totodată, este prezentată intervenția lui Ion Ceban: „…Am venit să-l întreb pe Andrei dacă va veni 
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la dezbateri. Slavă Domnului a zis că va veni săptămâna viitoare” (25.05.2018); În cadrul 

subiectului cu titlul „În goana după electoratul Silviei Radu” se menționează că Năstase a acuzat-

o pe Silvia Radu că ar fi o persoană a democraților, în special a liderului Vladimir Plahotniuc. 

Atunci, Radu s-a plâns presei că ar fi ținta unor atacuri continue ale lui Andrei Năstase și ale 

echipei sale. În cadrul subiectului se mai afirmă că Silvia Radu nu și-a exprimat susținerea pentru 

un candidat sau altul. Năstase însă, pare a fi interesat de electoratul acesteia și și-ar fi schimbat 

macazul, iar Silvia Radu, peste noapte, a devenit un tehnocrat profesionist. În acest context sunt 

puse pe post afirmațiile lui Andrei Năstase: „Au fost oameni care au votat-o pe Silvia Radu, 

crezând că este un tehnocrat și acest lucru este bine”. (28.05.2018); Serghei Mișin, împreună cu 

alți colegi de ai săi, au depus la poliție o cerere după ce un membru din echipa lui Andrei Năstase 

a declarat în public că îl va omorî pe socialistul Ion Ceban și susținătorii lui. Jurnalista susține că 

incidentul s-a produs în timp ce Năstase ținea un discurs în fața susținătorilor săi. În continuare 

sunt puse pe post fragmente video de la întrunire. Andrei Năstase: „Acești oameni nu trebuie 

atacați, acești oameni...”. Un susținător PPPDA a strigat: „Uciși”. Serghei Mișin cere ca acest 

susținător să fie exclus din formațiune, astfel încât dl Năstase să denunțe astfel de declarații. 

Dumitru Roibu: „Dacă Năstase tace și continuă mai departe discursul său, probabil, aceasta 

reprezintă și poziția sa personală” (28.05.2018); În cadrul subiectului cu titlul Un vot pentru 

Năstase – un vot în susținerea corupției se menționează că reprezentanții PSRM au ajuns la 

concluzia că Andrei Năstase este candidatul pe care îl vor în funcția de edil al capitalei toți corupții, 

oligarhii, hoții și criminalii. Asta după ce PL, PLDM, PUN și PDM l-ar fi susținut pe candidatul 

PPPDA. În acest, context sunt puse pe post declarațiile deputatului socialist, Vlad Batrâncea: „Pe 

banner puteți vedea diferite lozinci spre Unire. Azi am venit aici să vă informăm că s-a produs 

Marea Unire. S-au unit hoții, corupții, cei care au comis multe fărădelegi în ultimii zece ani. S-a 

unit Năstase, Chirtoacă, Ghimpu, Șalaru, Leancă, PLDM… Prin intermediul acestei conferințe de 

presă vreau să informez chișinăuienii că dl Năstase a ajuns la o înțelegere criminală cu Ghimpu, 

Leancă, Șalaru și cu restul slugilor lui Plahotniuc. Moldovanu, Grozavu și alți criminali își vor 

păstra funcțiile, pentru că așa este aranjamentul dlui Năstase”. Deputatul a precizat că Năstase 

nu mai este reprezentantul opoziției, dar o parte a guvernării criminale. Batrâncea i-a chemat pe 

chișinăuieni ca duminică să nu voteze pentru Năstase, deoarece un vot pentru el înseamnă un vot 

pentru cei care au furat țara: „În această duminică nu îl votați pe Plahotniuc, Șalaru, Chirtoacă, 

Ghimpu, Leancă, deoarece, votând pentru Năstase, de fapt, veți vota pentru acești corupți și 

bandiți” (28.05.2018); Andrei Năstase este învinuit de utilizarea sistemului judiciar în scopuri 

personale. Astfel, consilierul municipal socialist Alexandru Odințov a declarat: „Clădirea în care 

se află formațiunea DA a fost privatizat în baza unei hotărâri judecătorești. În 2007, 

apartamentele primite de Andrei Năstase și de membrii familiei sale au fost obținute prin decizia 

emisă de același judecător, care a decis și soarta acestui birou. De asemenea, Năstase a folosit 

sistemul judiciar al Republicii Moldova pentru scopurile sale personale. Spuneți-mi care este 

diferența dintre el și Plahotniuc, Platon și ceilalți șmecheri care folosesc sistemul judiciar în 

scopuri personale”. În acest context sunt puse pe post și declarațiile lui Victor Poleacov, consilier 

municipal: „Așa dl Năstase dorește să lupte cu ilegalitățile care se întâmplă în municipiu, prin 

faptul că arendează un bloc care a fost privatizat ilegal?” De remarcat că Năstase nu a putut veni 

cu un răspuns la întrebarea privind privatizarea clădirii deținute de fratele său Vasile Năstase, în 

care își are sediul partidul DA, iar anterior a servit drept locație pentru ziarul „Glasul Națiunii” 

(29.05.2018); În cadrul subiectului din 29.05.2018, jurnalista menționează că Andrei Năstase, 

candidatul PPPDA, s-a trezit că îl deranjează construcțiile ilegale din capitală. Cu toate acestea, 

din discursul ținut în fața presei rezultă că pe Năstase nu construcțiile propriu-zise îl preocupă, ci 

prețul ridicat la imobiliare. Totodată, acesta a menționat că, cu toate că este cunoscut de ani buni, 

cei care au luptat împotriva construcțiilor ilegale au fost consilierii PSRM (29.05.2018); Jurnalista 

menționează că „după privatizarea ilegală a unei clădiri istorice din centrul capitalei, liderul 

Platformei DA, Andrei Năstase, a decis brusc să păstreze patrimoniul cultural al orașului. Vorbind 

cu cuvinte mărețe despre păstrarea patrimoniului cultural al capitalei, Năstase a uitat pentru un 

moment să spună cum fratele său, Vasile Năstase, a reușit să privatizeze un monument arhitectural 
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situat chiar în inima capitalei”. În acest context sunt puse pe post afirmațiile lui Andrei Năstase: 

„Nicolae Iorga a spus că un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște 

părinții. Patrimoniul cultural național este foarte important pentru memoria unui popor, pentru 

că astfel putem avea o bază solidă de a crea în viitor” (30.05.2018); Promo-Lex a organizat 

dezbateri publice la care au participat candidații PSRM și PPPDA. Una din temele abordate a fost 

construcțiile ilegale din Chișinău. Astfel, Ion Ceban l-a întrebat pe contracandidatul său câte 

construcții ilegale a oprit. Andrei Năstase a declarat că nu a fost nicio zi în calitate de funcționar 

al Administrației Locale sau Centrale. În replică, Ceban a declarat că pentru a combate nedreptatea 

nu e nevoie de funcții publice, ci de dorință. Socialistul a afirmat că Primăria nu este o rampă de 

lansare pentru Năstase, adevărata țintă fiind Parlamentul: „Știu că dl Năstase și partidul pe care 

îl conduce nu a avut nicio inițiativă. Cât nu am fost în Consiliul Municipal tot m-am implicat. 

Colegii mei, la fel. Asta este diferența dintre noi, pentru că d-voastră aveți nevoie de Primărie ca 

să ajungeți în Parlament, iar eu am plecat din Parlament ca să ajung în Primărie”. În continuare 

jurnalista susține că lipsa de cunoștințe Năstase a manifestat-o nu doar la subiectul construcțiilor 

ilegale, ci și în ceea ce privește stația de epurare. Andrei Năstase: „Atragem fonduri europene și 

românești pentru a rezolva problema stației de epurare definitiv și irevocabil. Tot ce a fost făcut 

bun, în momentul de față, va trebui să continue, iar ce a fost rău va fi eliminat”. Urmează declarația 

lui Ion Ceban: „Trebuie să știți că, 26 mln. de euro sunt deja contractate și se lucrează asupra 

reabilitării stației de epurare. Nici lucrurile elementare nu le cunoașteți, dle Năstase, și asta este 

regretabil!” (30.05.2018); Asociațiile obștești Scutul Moldovenesc, Tradiții și Patriotism și 

Mișcarea Națională Voievod și-au exprimat indignarea de starea în care a ajuns Capitala și și-au 

manifestat nemulțumirea față de faptul că Andrei Năstase a evitat până acum să ia parte la 

dezbaterile electorale pentru a-și face cunoscută viziunea privind remedierea situației în municipiu. 

Nicolae Pascaru: „Este o problemă că Andrei Năstase nu iese la dezbateri, și alta că el discută 

mai mult la televiziunile de la București. Și totuși, lumea îl așteaptă în suburbii cu probleme reale 

cu care ne confruntăm noi, locuitorii Capitalei”. În cadrul subiectului se menționează că 

persoanele cu dizabilități și-au exprimat indignarea față de Andrei Năstase, deoarece acesta i-a 

numit clovni. Diana Carbadjak: „Foarte urât din partea dlui Năstase că și-a permis să ne 

numească clovni, fără să-și prezinte scuzele” (30.05.2018). 

În context pozitiv, Andrei Năstase a fost prezentat în subiectele despre: Candidatul PPPDA 

a organizat o conferință de presă la care s-a arătat indignat de instalarea ilegală a barierelor și 

gardurilor în Capitală: „Stimați locuitori ai Capitalei, vă promit cu toată responsabilitatea că, în 

calitate de primar al Municipiului Chișinău, vom avea un oraș care va fi redat oamenilor, 

locuitorilor. Un oraș care să fie al nostru, al tuturor, unde nu vom mai avea garduri, bariere 

instalate ilegal cu care ne umilesc zilnic hoții acestui stat… Am multe lucruri de făcut. Prioritățile 

mele sunt legate de prioritățile oamenilor. Am continuat să fac ceea ce am făcut de-a lungul 

timpului nu doar în campanie electorală. Am mers la oameni. De 3 ani de zile nu am fost în afara 

unui cadru atât de cald și frumos. Am fost alături de oameni. Sunt consecvent și coerent în ceea 

ce fac” (23.05.2018); Andrei Năstase s-a întâlnit cu angajații parcurilor de troleibuze. În cadru 

evoluează Andrei Năstase: „Trebuie să ne dăm seama că, în prezent, la Chișinău este cel mai ieftin 

tarif pentru transportul public. Ceea ce mă preocupă este modernizarea parcului de troleibuze” 

(24.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a declarat că dacă va câștiga fotoliul de primar 

va fi prezent la toate negocierile moldo-ucrainene ce vizează problemele Nistrului: „În calitatea 

de primar, chiar din prima zi voi solicita pe baza atribuțiilor pe care le are primarul în domeniul 

cooperării cu Administrația Publică Centrală voi solicita maximă transparență pe acest subiect, 

voi insista să particip la toate negocierile moldo-ucrainene ce vizează viitorul Nistrului”. 

Totodată, Andrei Năstase le-a cerut tuturor să-l voteze, deoarece numai el este capabil să rezolve 

problema centralelor hidroelectrice de pe râu (28.05.2018); Năstase a spus că împărtășește ideile 

unionismului și se consideră un adevărat român.  Totodată, acesta s-a referit la echipa sa: 

„Platforma DA este o echipă de oameni buni. Lângă mine este dl Slusari – vorbitor de limbă rusă, 

ne înțelegem bine. Dl Pavlovski, e polonez, în ciuda acestui fapt nu avem nicio problemă. Avem și 

un evreu etc.” (29.05.2018); PPPDA sunt convinși că Andrei Năstase este cel care va reuși să pună 
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capăt construcțiilor ilegale. În acest context sunt puse pe post declarațiile lui Alexandr Slusari, 

membru a Platformei Demnitate și Adevăr: „Noi vă promitem că vom schimba aceste lucruri din 

prima zi după ce Andrei Năstase va deveni primar!”. În cadru a evoluat și Stanislav Pavlovschi, 

vicepreședintele PPPDA: „Duminică ieșim la vot și votăm unicul candidat care este apt, care este 

în stare să facă ordine în orașul nostru” (29.05.2018); Candidatul PPPDA a organizat o conferință 

de presă în cadrul căreia a cerut păstrarea patrimoniului municipal: „Cu toții conștientizăm că 

punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric oferă posibilități de dezvoltare a turismului, 

crearea locurilor de muncă și crește cererea pentru servicii conexe și creșterea economiei” 

(30.05.2018); Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, în decurs de un an este sigur că va aduce 

Chișinăul la standardele nipone economice: „Vorbim despre adaptarea modelului economiei 

nipone. După cel de-al Doilea Război Mondial, țara de răsărit era săracă, distrusă de război, dar 

inovațiile tehnologice au venit în ajutorul populației, devenind un gigant economic la nivel 

mondial. Aceeași situație s-a produs și în Germania și trebuie să se întâmple astfel și în țara 

noastră”. Andrei Năstase a mai declarat că va utiliza resurse ecologice și va obține investiții din 

trei țări: „Vom crea axa inovării Chișinău-Cluj-Viena. Suntem norocoși ca avem lumină solară 

puternică, fapt ce favorizează instalarea bateriilor solare, care ar eficientiza irigarea spațiilor 

verzi” (31.05.2018); În ajunul Zilei Copiilor, candidatul PPPDA a îndemnat chișinăuienii să-și dea 

votul pentru el: „Mâine este 1 iunie – Ziua Copiilor. Vă îndemn să fiți alături de copii, dar să ne 

asigurăm că această zi a copiilor nu va fi doar o dată pe an. Pentru asta este nevoie ca pe data de 

3 iunie să transformăm această zi într-o nouă etapă” (31.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, PPPDA 30 min. 04 sec. 06 min. 52 sec. 11 min. 32 sec. 11 min. 40 sec. 

I. Ceban, PSRM 29 min. 33 sec. 16 min. 26 sec. 12 min. 18 sec. 49 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 30 min. 04 sec. 09 min. 49 sec. 20 min. 15 sec. 

I. Ceban, PSRM 29 min. 33 sec. 09 min. 18 sec. 20 min. 15 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 64,9%, iar PPPDA a acumulat 35,1%.  

 

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.  
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PPPDA suplimentar a fost mediatizat în context negativ în subiectele despre: Președintele 

Asociației Obștești „Protecția Consumatorilor”, Petru Guțul, a declarant că conducerea Partidului 

Platforma DA îl rugase anterior să-și exprime sprijinul pentru Andrei Năstase. Însă după ce Guțul 

a propus semnarea unui acord de cooperare care presupune anumite angajamente pentru Năstase, 

secretarul general al formațiunii politice, Chiril Moțpan, s-a făcut de nevăzut. În acest context este 

pusă pe post intervenția lui Petru Guțul: „I-am propus să vină la noi pentru a discuta problemele 

curente, iar pe final să încheiem și un acord. Mi-au tăiat-o scurt – Nu încheiem niciun acord. I-

am replicat că, cum se poate așa ceva dacă vă propuneți să veniți la Primărie, după care în 

Parlament, însemnă că ceea ce faceți e să mințiți oamenii” (25.05.2018). 

În context pozitiv, PSRM, a fost nuanțat în subiectele despre: În cadrul subiectului din 

28.05.2018 se menționează că Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a exprimat 

speranța ca la scrutinul din această toamnă, PSRM să obțină majoritatea în Legislativ; Liderul 

PSRM, Zinaida Greceanâi, a desfășurat un șir de întrevederi cu cetățenii, care s-au adresat cu 

probleme personale. La sediul PSRM au venit să vorbească despre problemele cu care se confruntă 

locuitori ai Capitalei, cât și cetățeni din teritoriu. Sunt puse pe post declarațiile liderului PSRM: 

„În special, este vorba despre susținerea micului business din sate, despre suma compensațiilor 

acordate celor deportați, îmbunătățirea condițiilor de trai, recalcularea pensiilor și 

accesibilitatea la serviciile medicale, necesitatea susținerii familiilor cu copii, unde unul sau ambii 

părinți sunt cu dizabilități” (29.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 57 min. 19 sec. 18 min. 13 sec. 38 min. 00 sec. 49 sec. 

PPPDA 31 min. 03 sec. 06 min. 52 sec. 12 min. 11 sec. 12 min. 00 sec. 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost – de 91,7%, iar cota femeilor a fost - de 8,3%.  

 

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

în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018, a reflectat, prin conotație preponderent pozitivă 

candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban. Totodată, a 

mediatizat, prin volumul acordat în preponderență 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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și 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”. La data de 28.05.2018, a fost difuzat un subiect despre 

declarația apărătorului drepturilor omului, Serghei Mișin, care împreună cu  alți colegi de 

ai săi au depus la poliție o cerere după ce un membru din echipa lui Andrei Năstase a 

declarat în public că îl va omorî pe socialistul Ion Ceban și susținătorii lui. Amintim că, 

incidentul s-a produs în timp ce Năstase ținea un discurs în fața susținătorilor săi. Andrei 

Năstase, PPPDA: „Acești oameni nu trebuie atacați, acești oameni ...” Un susținător 

PPPDA a strigat: „Uciși”. Năstase nu s-a oprit să-și ceară scuze pentru cuvintele pe care 

nu le-a considerat necesare. Inițiatorii conferinței de presă au chemat poliția să reacționeze 

la strigătul scandalos al susținătorului candidatului PPPDA. Serghei Mișin cere ca acest 

susținător să fie exclus din formațiune, astfel încât dl Năstase să denunțe astfel de declarații. 

Dumitru Roibu: „Dacă Năstase tace și continuă mai departe discursul său, probabil, 

aceasta reprezintă și poziția sa personală.” Andrei Năstase nu a fost solicitată vizavi de 

acuzațiile aduse. 

 Pct. 38 din „Concepției 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”, care prevede: „În ziua precedentă zilei alegerilor și în ziua 

alegerilor este interzisă agitația electorală. În aceste zile, radiodifuzorii nu au dreptul să 

difuzeze informații care îi pot determina/influența pe alegători să voteze pentru unii sau 

pentru alți concurenți electorali ori de a se abține de la vot.” La 03.06.2018 în cadrul 

buletinul informativ „Accent INFO” (ora de difuzare: 11:00, în reluare la orele: 14:00, 

17:00, 19:00 și 20:00) a fost difuzat un subiect  cu titlu „Chișinăul își alege primarul” în 

cadrul căruia a fost difuzat mesajul de susținere a Tatianei Țaulean pentru Ion Ceban: „În 

mare parte vreau să spun că sunt mândră de soțul meu. Sunt mândră că îl susțin atât de 

mulți orășeni. Mă bucur că are susținerea unei echipe puternice și profesioniste!”.  

 

 

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018 postul de televiziune 

„Accent TV” 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: 
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Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „ITV”, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a obținut 

55,4%, iar candidatul PSRM, Ion Ceban, a acumulat – 44,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conotația reflectării: 
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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 prezentat în context pozitiv în subiectul 

despre: Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, s-a referit la rezultatele obținute în turul I: „Am votat 

în lucrurile în care eu cred. Am votat pentru un oraș în care drepturile unei comunități sunt 

respectate, sunt garantate, mă refer aici, mai întâi de toate, la o viață mai bună, la noi acasă, aici, 

în orașul unde locuim. Am votat pentru dreptate, am votat pentru schimbare, am votat pentru 

renașterea orașului nostru și scoaterea lui din captivitatea unei administrații păguboase, a unei 

administrații proaste. Am votat pentru un oraș care e timpul să fie iubit și nu stăpânit. Pentru că 

iubesc acest oraș, am votat cu încrederea că oamenii săi, oamenii din oraș, din suburbii, vor vota 

astăzi și vor face un pas decisiv în direcția corectă…Stimați prieteni, am demonstrat că se poate. 

Împreună cu dvs. am reușit să derutăm un scenariu pus la cale de acest regim. Acum avem o șansă 

sigură de a reda Chișinăul și suburbiile oamenilor, locuitorilor Capitalei. Avem în față 2 

săptămâni de lucru în care trebuie să convingem majoritatea absolută a locuitorilor mun. 

Chișinău că avem obligația să salvăm Capitala”. În cadrul subiectului sunt prezentate și 

declarațiile contracandidatului său – Ion Ceban, care, la rândul lui, l-a felicitat pe Andrei Năstase 

pentru un rezultat foarte bun înregistrat (26.05.2018, în reluare 27.05.2018); În subiectul din 

28.05.2018 sunt puse pe post declarațiile candidatului PPPDA la Primăria Chișinău, Andrei 

Năstase, care se referă la lupta sa împotriva corupției: „Dacă luăm Primăria din ghearele lor, dacă 

o dăm oamenilor, dacă vom face lucruri bune în Primărie în decursul unui an, atunci până la 

următoarele alegeri vom oferi oamenilor încrederea, speranța că vine o echipă bine organizată, 

cu un program serios”. 

Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

Socialiștilor din Republica Moldova, a fost nuanțat în context pozitiv în subiectul despre: 

Candidatul PSRM la Primăria Chișinău s-a referit la rezultatele obținute pe 20 mai 2018: „Vreau, 

o dată în plus, să mulțumesc întregii mele echipe, care mi-a fost alături în toată această perioadă, 

și, din câte vedem, vom avea deja turul 2, sunt practic finalizate aceste numărări…Vreau să spun 

că aș vrea foarte mult ca exact ca și în această perioadă să ne axăm în exclusivitate pe problemele 

mun. Chișinău, lăsând la o parte factorul politic, geopolitic, de oricare altă natură, care nu se 

referă la administrarea municipalității. Eu am semnat acest angajament public cu multe 

organizații ale societății civile și ar fi foarte bine dacă am putea totuși să ne axăm, așa cum am 
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vorbit mai sus, în exclusivitate pe problemele orașului. Sunt convins că rezultatul pe care l-am 

înregistrat este un vot de încredere” (26.05.2018, în reluare 27.05.2018). 

 

Detaliere: 

 

Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, PPPDA 07 min. 50 sec. 03 min. 14 sec. 04 min. 19 sec. 17 sec. 

I. Ceban, PSRM 06 min. 18 sec. 01 min. 50 sec. 04 min. 28 sec. 0 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 07 min. 50 sec. 03 min. 26 sec. 04 min. 24 sec. 

I. Ceban, PSRM 06 min. 18 sec. 03 min. 21 sec. 02 min. 57 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a fost mediatizat în volum 

– de 50,8%, iar PPPDA a fost reflectat în volum – de 49,2%.  

 

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.  
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Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 08 min. 25 sec. 01 min. 50 sec. 06 min. 35 sec. 0 sec. 

PPPDA 08 min. 10 sec. 03 min. 14 sec. 04 min. 39 sec. 17 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 91,4%, iar cota femeilor a fost - de 8,6%.  

 

 

Este de specificat, că în perioada de raport 20 mai – 03 iunie 2018 postul de televiziune 

„ITV” nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTV Moldova 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „NTV Moldova”, Ion Ceban a obținut cea mai mare 

pondere a reflectării – 60,8%, iar Andrei Năstase a acumulat – 39,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Ion Ceban i-a propus lui Andrei Năstase 

dezbateri privind construcțiile ilegale din oraș. Candidatul PSRM a precizat că nu va mai permite 

astfel de abuzuri după ce va deveni primar general: „Nu voi elibera în continuare sau nu voi 

permite eliberarea autorizațiilor de construcție în zonele care nu sunt prevăzute conform tuturor 

standardelor urbanistice. Deci, din prima săptămână voi semna o dispoziție care va obliga 

direcțiile și subdiviziunile respective să nu mai elibereze, de exemplu, autorizații, certificate de 

urbanism, pe teritoriul curților de intra-bloc, terenuri de joacă etc.”. Ion Ceban promite revizuirea 

tuturor deciziilor de autorizare a construcțiilor scandaloase. Candidatul socialiștilor a amintit că 

fracțiunea pe care a condus-o în Consiliul Municipal a și pornit acest proces încă acum aproape 

trei ani. De asemenea, Ion Ceban a spus că locuitorii Capitalei și reprezentanții societății civile 

sunt singurii săi aliați în această campanie: „Eu am ales să fac coaliție cu cetățenii, locuitorii mun. 

Chișinău. Față de ei o să am angajamente, nu față de vreun partid, în special partidele corupte 

până-n măduva oaselor” (23.05.2018); O nouă rundă de dezbateri publice a avut loc astăzi la Arcul 

de Triumf din centrul Capitalei, de la care a lipsit candidatul comun al PPPDA, PAS și PLDM, 

Andrei Năstase. El și-a trimis adepții, care au încercat să-l provoace pe candidatul PSRM cu 

întrebări irelevante. Planurile lor au fost însă zădărnicite, deoarece Ion Ceban s-a comportat calm 

și a răspuns punctual. Tema dezbaterilor publice a fost transportul public. La solicitarea 

moderatorului, candidatul PSRM a prezentat soluțiile pentru problema lipsei locurilor de parcare. 

Ion Ceban a spus că există necesitatea construirii parcărilor cu plată, însă nu după modelul care s-

a finalizat cu intentarea dosarului penal. Pe termen lung, Ceban își propune ca Auto Gara Centru 

să fie mutată, iar numărul troleibuzelor și autobuzelor să fie majorat. Prin amenajarea unor benzi 

cu sens reversibil și optimizarea funcționării semafoarelor este posibilă fluidizarea traficului rutier, 

a specificat candidatul PSRM (24.05.2018); Zeci de oameni au venit să afle care sunt soluțiile 

pentru problemele orașului, doar că Andrei Năstase a lipsit din nou. În schimb, candidatul PSRM, 

Ion Ceban, a discutat aproape 2 ore cu jurnaliști, persoane cu dizabilități și alți oameni care au vrut 

să urmărească disputa electorală. Candidatul PSRM a amintit că programul său electoral prevede 

oferirea unui adaos salarial în mărime de 20% pedagogilor, iar pentru educatori va fi păstrat 

suplimentul la salariu de cel puțin 50%. Ceban are soluții și pentru problema locurilor limitate în 

grădinițe: „Înregistrarea trebuie să fie on-line și acest lucru ni-l propunem. Doi – ceea ce trebuie 

să-nțelegem este că, teritorial, copiii trebuie să beneficieze de acces obligatoriu la acea instituție 
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preșcolară, iar la alegere să fie conform locului de muncă a părintelui”. 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, a mai spus Ion 

Ceban. Mai mult, în calitate de edil, el pregătește un proiect de amenajare a 50 de rampe de acces 

și 20 de ascensoare în instituțiile publice. Ion Ceban: „Eu am votat proiecte care au fost înaintate 

de liberali, și colegii mei PPE, comuniști și fără de partid, eu am votat toate proiectele care țin de 

domeniul social și economic. Și da, am blocat toate proiectele care au ținut de furtul proprietății 

municipale. În acea ședință au fost cedate 800 de terenuri funciare ale municipalității pe nimic. 

Pe aceste terenuri, astăzi, sunt construcții ilegale, construcții în curțile blocurilor de locuit, 

construcțiile pe terenurile de joacă pentru copii, construcții în zonele verzi, în zonele adiacente 

spațiilor verzi și multe altele” (25.05.2018); Pe parcursul acestei săptămâni, Ion Ceban a participat 

la 4 discuții publice, în cadrul cărora și-a expus viziunea asupra eradicării corupției, eficientizării 

transportului public, opririi procesului de construire ilegală și soluțiile pentru problemele din 

domeniul social. Candidatul PSRM a răspuns la mai bine de 80 de întrebări din partea locuitorilor 

Capitalei, adresate în scris și la microfon, a discutat cu experți și a oferit răspunsuri la întrebările 

jurnaliștilor de la peste 30 de instituții de presă (25.05.2018); Ion Ceban a promis că, atunci când 

va ajunge la cârma Capitalei, va desemna un viceprimar care va fi responsabil de coordonarea 

activității suburbiilor. Ceban a precizat că va fi creată și o subdiviziune care va coordona 

investițiile în suburbii. La Tohatin, în ultimii ani, au fost reparate mai multe porțiuni de drum la 

insistența echipei conduse de Ion Ceban. Sergiu Cebotaru, primarul comunei Tohatin: 

„Propunerea dvs. să fie un viceprimar pe suburbii este o propunere foarte bună. Dacă veți deveni 

primar general, eu sper la conlucrare, sper la înțelegere și toate problemele pot fi rezolvate numai 

în conlucrare cu primarul general”. Alesul local din or. Vadul lui Vodă i-a mulțumit candidatului 

PSRM pentru implicarea în distribuirea resurselor financiare necesare pentru reparația Casei de 

Cultură din oraș. Nina Costiuc, primarul comunei Budești: „Noi știm că în Consiliul Municipal 

sunt 19 membri ai Partidului Socialiștilor și este o forță care contează foarte mult” (28.05.2018); 

Problema mirosului neplăcut care vine dinspre stația de epurare poate fi soluționată definitiv până 

în primăvara anului 2020. Anunțul a fost făcut de către candidatul PSRM pentru funcția de primar 

al Capitalei, Ion Ceban. El a precizat că în această perioadă este posibilă evacuarea nămolului și 

reconstrucția stației. Ceban a prezentat și soluții privind gestionarea deșeurilor și deservirea 

calitativă a fondului locativ. Lucrările de reconstrucție vor începe în septembrie 2019 și vor fi 

finanțate dintr-un credit de peste 26 de milioane de euro, oferite de BERD și BEI, a precizat Ceban. 

Referindu-se la problema depozitării deșeurilor menajere, Ceban a precizat că acestea pot fi 

depozitate doar la poligonul din localitatea Țânțăreni, r-nul Anenii-Noi, singurul care corespunde 

cerințelor. Groapa are o capacitate de 40 de milioane de metri cubi și este o soluție durabilă, mai 

ales dacă va fi modernizată, a subliniat candidatul PSRM (29.05.2018); Medicii și asistenții 

medicali au făcut un apel către locuitorii municipiului să-l susțină pe candidatul PSRM, Ion Ceban, 

în turul doi de scrutin. Medicii spun că situația poate fi schimbată dacă în funcția de primar va fi 

ales candidatul PSRM, Ion Ceban, care dispune de calitățile necesare pentru a deveni un manager 

bun. Ghenadie Croitoru, medic: „Noi, comunitatea medicală, îndemnăm populația mun. Chișinău, 

în data de 3 iunie, să susținem candidatura lui Ion Ceban la funcția de primar al mun. Chișinău”. 

Ala Burlacu, medic: „Noi, medicii, am hotărât că această persoană va fi Ion Ceban și în turul doi 

îl vom susține pe el. De ce Ion Ceban? Ion Ceban este mai competent, este mai aproape de 

problemele cetățenilor, de problemele medicilor și asistenților medicali. În afară de aceasta, în 

spatele lui stă o echipă de profesioniști, o echipă de oameni dotați”. (01.06.2018); Ion Ceban este 

singurul candidat pentru postul de primar al Capitalei capabil să soluționeze problemele orașului 

și să asigure protecție socială oamenilor nevoiași. De această părere sunt mai mulți ofițeri și 

nevoiași, care i-au îndemnat pe locuitorii municipiului să voteze, în data de 3 iunie, pentru 

reprezentantul PSRM. Foștii ofițeri în armată, poliție și alte structuri de forță consideră că Ceban 

are un program electoral solid și pregătirea profesională necesară pentru a scoate din haos cel mai 

mare oraș al țării. Victor Gaiciuc, general de brigadă al forțelor armate: „Dumnealui, cu câțiva ani 

în urmă, a refuzat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și este cu mult mai 
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superior în calitate de consilier municipal în mun. Chișinău. A studiat în acești ani minuțios toate 

problemele, a participat activ în Consiliul municipal apărând drepturile oamenilor, luptând cu 

acele fărădelegi, cu construcțiile neautorizate, cu repartizarea mai multor teritorii nelegitim”. Iuri 

Ciofu, veteran: „Ne putem baza pe Ion Ceban ca pe un specialist inteligent, care va dezvolta 

infrastructura și va scoate orașul din mocirlă, deoarece orașul s-a prăbușit, la modul direct, în 

mocirla din 1992”. În adresarea către alegători, veteranii au declarat că Ion Ceban este singurul 

candidat cu o susținere atât de mare nu numai din partea locuitorilor Capitalei, dar și din partea 

președintelui țării. Cu o astfel de armată de suporteri, orașul va simți schimbări în bine chiar din 

primul an de mandat, spun ofițerii (29.05.2018); Amenajarea parcurilor și zonelor verzi din 

Capitală. Acesta a fost subiectul unei noi runde de dezbateri publice la care a participat candidatul 

PSRM pentru funcția de primar general. Ion Ceban a precizat că în programul său au fost incluse 

mai multe măsuri privind reabilitarea zonelor de odihnă. Candidatul PSRM a amintit că la inițiativa 

fracțiunii PSRM în CMC, în 2017 a fost aprobat proiectul privind delimitarea spațiilor verzi. El 

promite să-i oblige pe funcționarii locali să execute prevederile documentului, pentru a nu mai 

admite apariția construcțiilor abuzive în zonele înverzite. Alte proiecte pe care Ceban 

intenționează să le ducă la bun sfârșit sunt cele de amenajare a parcurilor „Valea Morilor” și 

„Dendrariu”, unde vor apărea două intrări noi. În scopul menținerii curățeniei în zonele verzi și 

spațiile publice, candidatul socialist intenționează să introducă Institutul Controlorilor Municipali, 

care vor putea aplica și amenzi (30.05.2018); Persoanele cu nevoi speciale din Capitală văd în 

candidatul PSRM un partener de nădejde, gata să le sară mereu în ajutor. Mai multe asociații de 

profil și-au exprimat sprijinul pentru Ion Ceban și i-au invitat pe locuitorii municipiului să-l voteze 

la scrutinul din 3 iunie. Reprezentantul Societății Nevăzătorilor din Moldova, Nicolai Ciobanu, a 

declarat că, pe parcursul a trei ani, de când fracțiunea PSRM din CMC este condusă de Ion Ceban, 

persoanele cu vederea slabă au beneficiar constant de ajutor. Nicolae Ciobanu, reprezentantul 

Societății Nevăzătorilor din Moldova: „Municipiul Chișinău, în majoritate fiind completat de 

echipa lui Ion Ceban, de fracțiunea PSRM, a contribuit pentru desfășurarea și implementarea 

unui șir de proiecte ce țin de beneficiul nevăzătorilor, inclusiv noi am primit termometre sonore, 

tonometre sonore, glucometre sonore, bastoane pentru orientarea în spațiul înconjurător, 

protezarea oculară pentru cei care necesită aceasta, noi primim și alocații la transport. Chestiile 

astea sunt, în primul rând, în programul PSRM și în programul echipei dlui Ion Ceban”. Elena 

Leșan, reprezentanta Societății Familiilor cu mulți copii: „Echipa dlui Ion Ceban întotdeauna ne 

întreabă când soluționează anumite probleme sociale sau vrea să aprobe vreun proiect. Se 

consultă cu noi și ne întreabă de ce avem nevoie, noi, copiii noștri, la școală sau ceva legat de 

serviciile comunale. Deja există rezultate privind ajutorul pentru școală și ne-au făcut și 

recalcularea pentru serviciile comunale și pentru asta îi mulțumim echipei lor. De aceea, eu vă 

rog să vă gândiți, să discutați cu familiile voastre și aduceți-i pe toți, inclusiv pe cei care sunt mai 

în vârstă, să voteze pentru acel om care, într-adevăr, va reconstrui orașul nostru, pe timpuri alb”. 

Reporter: „Pentru oamenii cu dizabilități locomotorii, în Capitală a fost organizat un turneu 

internațional grație candidatului PSRM, Ion Ceban, asta în timp ce autoritățile locale nu puteau 

găsi posibilități pentru a-i asigura pe participanți cu transport. Soluția a fost găsită de către Ion 

Ceban în doar jumătate de oră. Anul trecut, aleșii PSRM au insistat ca persoanele cu deficiențe 

de văz și de auz să fie asigurate cu dispozitive speciale” (30.05.2018); Mai multe organizații 

patriotice din Moldova îi îndeamnă pe locuitorii Capitalei să-l susțină pe candidatul PSRM în cel 

de-al doilea tur al alegerilor locale noi. În opinia lor, Ion Ceban este singurul candidat care poate 

salva orașul de corupție, hoție și fraudă. Reporter: „Președintele organizației obștești „Scutul 

Moldovenesc” a precizat că, spre deosebire de Năstase, Ion Ceban are un program electoral 

realist, cu soluții concrete pentru problemele mun. Chișinău”. Igor Sârbu, președintele organizației 

obștești „Scutul Moldovenesc”: „În programul de alegeri al dlui Ceban am observat un moment 

care mi-a plăcut foarte mult. Ei atenționează că, într-un an de zile pentru care va fi ales următorul 

primar, nu este destul timp pentru a face careva schimbări foarte mari, dar ei au un punct prin 

care insistă să se facă un audit la toate proiectele care au fost inițiate de către Primărie în ultimii 

ani” (30.05.2018); Membrii unor federații sportive îl susțin pe Ion Ceban, declarând că socialistul 
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a manifestat, pe parcursul anilor, interes față de sport și sportivi. De aceea și au anunțat deschis 

susținerea pentru el și i-au îndemnat pe locuitorii municipiului să le urmeze exemplul. Așa că își 

pun încrederea în capacitățile și dorința acestuia de a acorda mai multă atenție tinerei generații. 

Vladimir Kiseliov, reprezentant al Federației de Volei din Republica Moldova: „Dacă vom vota 

pentru un bun gospodar, Ion Ceban, membru al PSRM, vom obține avantaje și beneficii, care ne 

vor ajuta să dezvoltăm generația tânără și să demonstrăm rezultate bune nu numai în interiorul 

țării, dar și pe arena internațională”. Victor Golovicikin, președintele Federației de Motocros din 

Republica Moldova: „Dacă oameni precum Ion Ceban ne vor trata așa cum suntem puțini, însă, 

împreună, suntem o întreagă societate, va fi, probabil, un prim pas care a fost făcut de el pentru 

ca totul să reînvie, nu pur și simplu să se construiască imobile pe terenurile sportive, dar să 

trăiască sportul” (30.05.2018); Prezentator: „Toate ședințele de la Primăria Capitalei, inclusiv 

cele ale CMC și ale subdiviziunilor acesteia, vor fi transmise on-line. De asemenea, proiectele 

municipale vor fi supuse consultărilor cu societatea civilă și dezbaterilor publice. Aceste măsuri 

sunt incluse în programul electoral al candidatului PSRM pentru funcția de primar general, Ion 

Ceban. Contracandidatul lui Năstase – Ion Ceban, a mai anunțat că va duce la bun sfârșit și votul 

electronic în CMC” (31.05.2018); Valentin Madan, fost ministru al Culturii: „Da, dl Ion Ceban, 

eu cred în dumnealui că poate fi un primar bun”. Muzicienii și actorii spun că pe parcursul 

ultimilor trei ani, Ion Ceban, împreună cu echipa sa, au fost mereu prezenți acolo unde a fost nevoie 

de ajutor. Vlad Gorgos, directorul artistic al formației „Millenium”: „Eu cred că o singură 

candidatură trebuie votată – candidatura lui Ion Ceban”. Lilia Șolomei, interpretă de operă: 

„Consider că toți oamenii care sunt aici și care și-au dat voturile pentru Ivan Vasilievici în turul 

întâi, ei consideră că el este un conducător minunat al familiei noastre”. Alexandr Șișkin, actor: 

„Cred că atunci când va veni Ion Ceban cu echipa sa profesionistă, orașul nostru se va transforma 

cu adevărat într-o Capitală europeană” (31.05.2018); Șeful statului Igor Dodon a oferit un 

interviu pentru „NTV Moldova” despre caracterul și soarta alegerilor locale noi din Capitală, 

menționând: „Ion Ceban nu a încălcat legislația. Până la începutul campaniei electorale, până a 

se înregistra, a avut câteva întrevederi importante peste hotarele țării. Avem o șansă să alegem 

un profesionist, nu un populist. Un profesionist, care știe cu ce se ocupă un primar. Evident, e 

vorba de Ion Ceban. Nu întâmplător, în 2005, când au fost alegerile pentru Consiliul municipal, 

când Ivan Vasilievici a devenit consilier, ne-am așezat împreună cu echipa, cu alți deputați de-ai 

noștri, care au primit mandatele de consilieri, i-am întrebat: Băieți, cine se va ocupa de oraș? A 

fost o decizie bărbătească să lase mandatul de deputat. Eram într-o opoziție dură în 2015. Ne 

bombardau din toate părțile. Atunci, Ivan Vasilievici a zis că se va ocupa de oraș. A devenit 

președintele fracțiunii PSRM. Acești trei ani care s-au scurs, zeci de mii de oameni cu care a 

comunicat și i-a ajutat, sute de construcții ilegale, pe care le-a oprit, ajutorul juridic ș.a.m.d. O 

să spun sincer, deschis. Cred că Ivan Vasilievici cunoaște mai bine problemele orașului, decât le 

cunoșteam eu, atunci când am candidat pentru funcția de primar. Mai confirm o dată că Ceban e 

cel mai bun candidat din ultimii 10 ani și e mult mai pregătit pentru problemele orașului. Nu 

demult a primit diploma unei universități prestigioase din Federația Rusă, la această specialitate. 

El cunoaște nu doar problemele practice ale orașului, dar și teoretic e bine pregătit. Sunt bucuros 

că Ivan Vasilievici a luat o decizie pentru el și am discutat despre asta că primarul nu se va ocupa 

de geopolitică și politică. Dacă vom ieși cu toții împreună, în 3 iunie, și vom vota pentru Ceban, 

sunt convins și vă promit că situația în oraș se va schimba pe parcursul acestui an” (31.05.2018, 

01.06.2018); Până la turul doi al alegerilor locale din 3 iunie, Ion Ceban a organizat mai mult de 

30 de conferințe de presă și a participat la peste 150 de întâlniri cu angajații instituțiilor publice și 

private din toate domeniile. Ion Ceban, candidat PSRM: „Am dat personal mâna cu peste 20 de 

mii de locuitori ai Capitalei și le-am înmânat eu programul meu electoral. Mă bucură foarte mult 

faptul că tot mai mulți oameni cu care mă-ntâlnesc zi de zi, cunosc viziunea mea și a echipei mele 

privind problemele cu care se confruntă Capitala. Aceasta înseamnă că votul lor va fi unul 

conștient, va fi nu doar un vot pentru o persoană, ci și pentru un program în implementarea căruia 

va transforma Chișinăul într-un oraș modern”. Candidatul PSRM a precizat că a plecat din 

Parlament și și-a dedicat activitatea mun. Chișinău, în ultimii trei ani, deoarece este convins că 
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oamenii s-au săturat de lozinci politice la Primăria Capitalei: „Eu m-am născut în Chișinău și 

întreaga mea viață am trăit aici. De aceea, nu mi-e indiferentă soarta Capitalei noastre, a 

oamenilor ce trăiesc aici. Din acest motiv am renunțat la mandatul de deputat și în ultimii ani m-

am dedicat în totalitate soluționării problemelor Chișinăului, chiar și fiind în opoziție și activând 

în condiții extrem de dure. Rezultatele activității noastre sunt bine cunoscute și nu mă voi opri la 

ele acum. Împreună cu experții noștri, dar și cu experți independenți, am elaborat un program 

amplu care prevede soluționarea fiecărei probleme cu care se confruntă Capitala astăzi. Am făcut 

acest lucru inclusiv din respect față de locuitorii Capitalei și fiind conștient că oamenii s-au 

săturat de lozinci, de populism, de promisiuni deșarte și de așteptarea soluțiilor concrete și 

realiste” (01.06.2018).  

Ion Ceban a obținut o conotație negativă a reflectării în cadrul subiectului despre: „Ura, 

oferta electorală a lui Năstase”. Reprezentanții Societății Civile condamnă discursul plin de ură 

promovat de echipa lui Andrei Năstase. Potrivit liderului Mișcării „Urmașii lui Ștefan”, Dumitru 

Roibu, unele platforme care îl sprijină pe candidatul PPPDA i-au asociat pe alegătorii lui Ion 

Ceban cu oile „Această pagină vine deschis și spune că cetățenii care l-au votat pe Ion Ceban sunt 

oi” (28.09.2018).  

 Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: La invitația lui Ion Ceban de a participa la dezbateri 

electorale, Andrei Năstase a declarat că are cu ce se ocupa și nu va accepta invitațiile 

contracandidatului său: „Eu am mult lucru de făcut, am multă treabă de făcut. Prioritățile mele 

sunt legate, în primul rând, de prioritățile oamenilor” (23.05.2018); Fostul primar Dorin Chirtoacă 

face front comun cu Andrei Năstase și îndeamnă locuitorii Capitalei să voteze pentru acesta. La 

rândul său, candidatul comun al PPPDA, PAS și PLDM i-a mulțumit noului său susținător liberal 

pentru sprijin și i-a îndemnat pe chișinăuieni să iasă la vot: „Trebuie mobilizare la vot în turul doi, 

pe 3 iunie, pentru Andrei Năstase” (23.05.2018); Reporter „Accent TV”: „Am consultat 

programul electoral al candidatului Andrei Năstase. Acesta își propune 8 măsuri de îmbunătățire 

a serviciilor de transport public. Sincron – platformada.md. Andrei Năstase, candidat PPPDA: 

„Vom asigura funcționarea transportului public și a celui privat în interes public, în baza unui 

orar afișat și respectat, cu o frecvență optimă, inclusiv în baza unor tehnologii avansate. 

Schimbarea rutei de transport va avea loc doar cu o consultare largă a locuitorilor” (24.05.2018); 

Reporter: „Pentru că Andrei Năstase nu participă la dezbateri publice, am consultat programul 

său electoral. Acolo am găsit o pagină dedicată măsurilor pentru asigurarea condițiilor mai bune 

persoanelor cu dizabilități. Sincron – platformada.md. Andrei Năstase, candidat PPPDA: „Vom 

promova următoarele măsuri: proiectarea și construcția obiectelor infrastructurii sociale 

adaptate necesităților persoanelor cu mobilitate redusă. Asigurarea accesului pentru aceste 

persoane în transportul public și accesul lor în blocurile de locuințe” (25.05.2018); Deși spune că 

nu găsește timp pentru a participa o oră la dezbaterile electorale organizate în centrul Capitalei, 

Năstase a făcut ieri o călătorie până la București. Agenda vizitei a inclus participarea la o emisiune 

de 3 ore în cadrul căreia i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru sprijin, dar și fostului premier 

moldovean, Iurie Leancă, pentru că i s-a alăturat în campania pentru turul doi al alegerilor locale 

noi: „În turul doi și-a declarat susținerea pentru mine și partidul pe care îl reprezint într-un fel ca 

și președinte de onoare, nu doar Traian Băsescu, toate partidele care s-au declarat de dreapta, 

inclusiv dl Leancă. Eu am mulțumit la toată lumea pentru sprijin”. Maia Sandu, președinte PAS, 

a declarat: „Câștigul lui Andrei Năstase la Primărie ar readuce încrederea mai multor oameni 

care astăzi se gândesc că e prea târziu pentru schimbare, că nu se mai poate face nimic. Ar 

readuce încrederea acestor oameni și noi am fi mult mai puternici la parlamentare” (25.05.2018); 

Principalul finanțator al campaniei lui Andrei Năstase are legături de rudenie cu familia fostului 

edil, Dorin Chirtoacă. Omul de afaceri Alexandru Machedon l-a cununat pe fratele fostului primar, 

iar în campania electorală pentru Primăria Capitalei a decis să se implice activ în finanțarea lui 

Andrei Năstase. Reporter: „Potrivit rapoartelor financiare, prezentate de concurenții electorali, 

omul de afaceri Alexandru Machedon a donat sute de mii de lei pentru campania electorală a lui 

Andrei Năstase. Candidatul PPPDA profită de orice ocazie oferită pentru a-i mulțumi 
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businessmanului” (30.05.2018); Reporter: „Solicitat de reporterul nostru, Andrei Năstase a 

declarat că, în cazul în care va ajunge primar, va înființa un consiliu al societății civile. Andrei 

Năstase: „O să găsiți în programul nostru un capitol vast în acest sens. Recent, am semnat, 

împreună cu societatea civilă, cea care ne-a propus un angajament că vom colabora, vom avea 

întâlniri periodice, vom stimula crearea acestui consiliu al societății civile, nu doar pe hârtie, așa 

cum s-a întâmplat până-n prezent, dar la modul practic” (31.05.208).  

Andrei Năstase a avut o prezență negativă în subiectele despre: O nouă rundă de dezbateri 

publice a avut loc astăzi la Arcul de Triumf din centrul Capitalei, de la care a lipsit candidatul 

comun al PPPDA, PAS și PLDM, Andrei Năstase. El și-a trimis adepții care au încercat să-l 

provoace pe candidatul PSRM cu întrebări irelevante. Planurile lor au fost însă zădărnicite, 

deoarece Ion Ceban s-a comportat calm și a răspuns punctual. Tema dezbaterilor publice de astăzi 

a fost transportul public. La solicitarea moderatorului, candidatul PSRM a prezentat soluțiile 

pentru problema lipsei locurilor de parcare. Ion Ceban a spus că există necesitatea construirii 

parcărilor cu plată, însă nu după modelul care s-a finalizat cu intentarea dosarului penal. Pe termen 

lung, Ceban își propune ca Auto Gara Centru să fie mutată, iar numărul troleibuzelor și autobuzelor 

să fie majorat. Prin amenajarea unor benzi cu sens reversibil și optimizarea funcționării 

semafoarelor este posibilă fluidizarea traficului rutier, a specificat candidatul PSRM (24.05.2018); 

Andrei Năstase nu a acceptat invitația lui Ion Ceban de a participa la dezbateri electorale, însă și-

a trimis adepții săi pentru a zădărnici conferința lui Ceban, care a avut o întrevedere cu persoanele 

cu nevoi speciale. Aceștia i-au criticat dur pe adepții lui Năstase. Sincron (persoană cu nevoi 

speciale către Ion Ceban): „Eu îi mulțumesc fracțiunii voastre pentru că ați fost singurii, iată aici 

v-au făcut un interogatoriu emotiv, de care mi-e sârbă și mi-e rușine pentru ei, singurii care ați 

atras atenția celor surzi și slab văzători” (25.05.2018); Andrei Năstase va folosi funcția de primar 

în scopuri politice pentru a obține rezultate mai bune la alegerile parlamentare din toamnă, o 

recunoaște aliatul politic al liderului PPPDA, Maia Sandu. Ea spune că susținătorii PAS și PPPDA 

sunt descurajați, iar Primăria va fi instrumentul potrivit pentru a acumula puncte politice la toamnă. 

Comentând sprijinul pe care îl primește Năstase de la diferite formațiuni politice, politologul 

moldovean Bogdan Țârdea a declarat, în cadrul emisiunii „Acces Direct” de la „NTV Moldova”, 

că-n jurul candidatului comun se aliază forțe politice și grupuri de interese implicate în scheme de 

corupție: „Adică toată floarea corupției – Leancă: „Numai cu incoruptul Năstase eu votez”. Toți 

maeștrii corupției, mă-nțelegeți, ies și îl susțin pe luptătorul corupției, Andrei Năstase. Cel mai 

grav e că el nu refuză această susținere” (25.05.2018); Mai mulți locuitori ai Capitalei sunt 

indignați de faptul că pretendentul la funcția de primar general, Andrei Năstase, nu vrea să 

participe la dezbaterile publice. De asemenea, ei i-au sugerat candidatului comun al PPPDA, PAS 

și PLDM să participe la dezbateri aici, în Chișinău, și nu la emisiuni TV din străinătate. Faptul că 

Andrei Năstase nu participă la dezbaterile publice alături de contracandidatul său socialist este 

văzut de către unii oameni drept indiferență față de alegători, mai ales atunci când candidatul 

PPPDA mizează pe voturile lor, însă preferă să participe la emisiuni TV din străinătate: „La 

posturile de televiziune în București cu ce ocazie s-a dus? Adică aici nu poate, dar acolo... Eu am 

înțeles că el nu vrea afară să stea de vorbă cu Ceban, dar vrea într-o încăpere undeva” ; „El 

procedează în defavoarea lui, eu cred. Ar trebui aici, la noi, cu oamenii, că el dorește să fie viitorul 

primar al mun. Chișinău, nu al altui municipiu, spre exemplu, în București” (25.05.2018); După 

ce toată săptămâna s-a ascuns de Ion Ceban, Năstase a avut parte astăzi de o surpriză. Candidatul 

PSRM a decis să participe la o întâlnire a lui Năstase cu alegătorii. Imediat ce favoritul din primul 

tur a intrat în sală, Andrei Năstase a decis să-și întrerupă discuția cu oamenii. Ceban l-a îndemnat 

pe Năstase să nu se grăbească și să-și continue discursul, invitându-l să participe la dezbaterile 

publice privind programele electorale și problemele stringente ale Capitalei. Prezența și invitația 

lui Ion Ceban l-au dezorientat pe candidatul PPPDA. După ce nu a mai putut formula un gând 

inteligibil în prezența lui Ion Ceban, Andrei Năstase i-a cerut din nou acestuia să plece de la 

evenimentul său: „N-ai vrea să te dai din cameră? Astăzi este conferința mea, nu este a ta. Te rog 

să te dai într-o parte că mă intimidezi”. În sprijinul lui Năstase a sărit un agent de-al său care l-a 

chemat la atac. La rândul său, Andrei Năstase a declarat că: „Acești oameni nu trebuie atacați. 
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Acești oameni...” (intervine un bărbat: „Uciși”) (25.05.2018); Andrei Năstase le-ar fi promis 

liberalilor că, în cazul în care ajunge primar al Capitalei, nu-i va demite pe funcționarii numiți pe 

vremea lui Dorin Chirtoacă. Dezvăluirile au fost făcute de reprezentanții PSRM, care susțin că 

între Năstase și Chirtoacă ar exista o înțelegere secretă în acest sens. În schimbul sprijinului PL în 

turul doi al alegerilor, candidatul comun al PPPDA, PAS și PLDM ar fi gata să le ofere protecție 

reprezentanților PL din administrația locală, a declarat deputatul PSRM, Vlad Batrâncea, în cadrul 

unui flash-mob organizat la sediul Partidului Liberal. Sub lozinca „S-a produs Marea Unire”, 

Vlad Batrâncea a încercat să le transmită jurnaliștilor mesajul, potrivit căruia, în jurul lui Andrei 

Năstase, candidatul comun al PPPDA, PAS și PLDM pentru funcția de primar general al Capitalei, 

s-au adunat diferiți politicieni dubioși, implicați în scandaluri de rezonanță și dosare de corupție: 

„S-a produs „Marea Unire”, s-au unit hoții, s-au unit corupții, s-au unit cei care au comis mai 

multe fărădelegi în ultimii 10 ani, s-au unit Năstase, Chirtoacă, Ghimpu, Șalaru, Leancă, PLDM 

și toți cei care sunt direct vinovați pentru acele fărădelegi care au avut loc în ultimii 10 ani” ; „Ce 

fel de luptător cu corupții și cu bandiții este Năstase, dacă astăzi deja îi sprijină deschis pe ăștia?”; 

„Înseamnă că, dacă duminică chișinăuienii îl votează pe Năstase, în Primăria mun. Chișinău nu 

va fi produsă nicio schimbare. Rămân corupții, hoții și incompetenții. De-aceea, niciun vot pentru 

mafie, niciun vot pentru bandiți, niciun vot pentru Năstase”; „Facem un apel: în această duminică 

nu-l votați pe Plahotniuc, nu-l votați pe Șalaru, nu-l votați pe Ghimpu, nu-l votați pe Chirtoacă, 

nu-l votați pe Leancă. De-aceea că, votând pentru Năstase, dvs. veți vota, de fapt, pentru acești 

corupți și bandiți” (28.05.2018); „Ura – oferta electorală a lui Năstase”. Reprezentanții societății 

civile condamnă discursul plin de ură promovat de echipa lui Andrei Năstase. După ce un adept al 

PPPDA a îndemnat la acțiuni de violență împotriva oponenților, un grup de juriști a solicitat 

autorităților statului să reacționeze și să contracareze orice instigare la ură din partea concurenților 

electorali. Analizând retorica promovată de echipele celor doi candidați pentru funcția de primar 

al Capitalei, un grup de juriști a constatat că adepții lui Andrei Năstase lansează în spațiul public 

îndemnuri de natură să provoace sentimente de ură împotriva unor oameni sau chiar comunități. 

Potrivit liderului Mișcării „Urmașii lui Ștefan”, Dumitru Roibu, unele platforme care îl sprijină pe 

candidatul PPPDA i-au asociat pe alegătorii lui Ion Ceban cu oile: „Această pagină vine deschis 

și spune că cetățenii care l-au votat pe Ion Ceban sunt oi”. Reporter: „Astfel de mesaje lansate de 

echipa lui Andrei Năstase vin să radicalizeze grupurile sociale și să instige la agresiune, spun 

experții. Cel mai îngrijorător caz, în opinia lor, a avut loc vinerea trecută, când un membru al 

echipei candidatului PPPDA a cerut ca oponenții lor să fie uciși. Îndemnul la violență a avut loc 

în prezența candidatului PSRM, Ion Ceban: „Acești oameni nu trebuie atacați. Acești oameni...” 

(intervine un bărbat: „Uciși”, iar această secvență este difuzată încă o dată, consecutiv: „Acești 

oameni nu trebuie atacați. Acești oameni...” (intervine un bărbat: „Uciși) (28.05.2018); Un 

edificiu de pe str. 31 August din Capitală, în care-și are sediul PPPDA, ar fi fost privatizat 

fraudulos de publicația „Glasul Națiunii”, fondată de Vasile Năstase, fratele candidatului PPPDA 

pentru postul de primar general, Andrei Năstase. Informația a fost publicată de consilierii 

municipali și deputații PSRM, care au atenționat că edificiul reprezintă un monument de 

arhitectură de importanță națională și nu poate deveni proprietate publică. Potrivit socialiștilor, 

ilegalitatea a fost comisă cu ajutorul lui Andrei Năstase, care ar fi avut influență asupra unor 

judecători. Alexandr Odințov, consilier PSRM în CMC: „Clădirea în care este amplasat sediul 

PPPDA este privatizată în urma unei hotărâri de judecată. De exemplu, această hotărâre de 

judecată, în baza căreia au fost privatizate peste 50 de loturi de pământ în mun. Chișinău, prin ce 

se deosebește această hotărâre de judecată de acea hotărâre de judecată prin care PPPDA se 

stabilește în această clădire? Dl Năstase, de asemenea, a folosit sistemul judiciar în scopurile sale 

meschine. Cu ce se deosebește el de Plahotniuc, Platon și alți șmecheri, care folosesc sistemul 

judecătoresc în interes personal? Cu nimic!” (29.05.2018); Foștii ofițeri în armată, poliție și alte 

structuri de forță consideră că Ceban are un program electoral solid și pregătirea profesională 

necesară pentru a scoate din haos cel mai mare oraș al țării, iar Andrei Năstase, după cum susține 

Alexandr Maliuga, veteran: „Asta demonstrează încă o dată că această persoană este un amator, 

un loc gol, el nu este apt să rezolve nicio problemă pentru oraș. Singurul lui scop este politica. 
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După ce va obține o anumită imagine, va intra în Parlament, în urma alegerilor parlamentare din 

toamnă” (29.09.2018); Reprezentanții societății civile și-au exprimat nemulțumirea față de faptul 

că Andrei Năstase evită dezbaterile cu Ion Ceban, lipsindu-i pe alegători de posibilitatea de a-i 

adresa întrebări. Igor Sârbu, președintele organizației obștești „Scutul Moldovenesc”: „Sediul dlui 

Năstase este într-o clădire, un monument arhitectural extraordinar de frumos, care a fost 

privatizat ilegal. Cunosc că dl Năstase este un jurist foarte bun, dar nu înțeleg de ce au pus mâna 

pe acest monument prin fraude și prin ilegalități? Cum putem permite ca Primăria să nimerească 

în mâinile unui corupt, unui profesionist jurist care continuă schemele începute de către 

precedentul primar”. Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret „Voievod”: „Ăștia care au 

iscălit furtul miliardului într-o declarație colectivă la Guvern se adună toți împotriva lui Ion 

Ceban. Noi acum avem trei puteri: două puteri oligarhice și Partidul Socialiștilor. Nu este secret 

că la spatele lui Năstase este acest clan Țopa, care, împreună cu al doilea clan de la PD, cu 

Vladimir Plahotniuc, au avut un business comun și un business bancar, care au împărțit banii 

Moldovei foarte mult timp. Nu mi-i frică să spun că ei de la bani s-au svădit” (30.05.2018); În 

fotoliul de primar al Capitalei poate să ajungă o copie fidelă a lui Dorin Chirtoacă, dacă oamenii 

îl vor vota pe Andrei Năstase. Urmărind declarațiile lui Andrei Năstase, oamenii de știință și 

cultură au ajuns la concluzia că acestea au mai mult un caracter politic și mai puțin administrativ. 

Valentin Beniuc, rector IRIM: „Andrei Năstase, care cu certitudine, în opinia noastră, va promova 

politicile lui Dorin Chirtoacă, politica unei demagogii electorale” (31.05.2018); Andrei Năstase 

nu are un plan de acțiuni pentru soluționarea problemei mirosului de la stația de epurare din 

Capitală. Întrebat de contracandidatul său, Ion Ceban, care sunt primii 3 pași pentru a rezolva 

problema stației de epurare, Năstase a răspuns vag și evaziv. Singurul avantaj pe care candidatul 

comun al PPPDA, PAS și PLDM l-a scos în evidență a fost sprijinul din afara țării. Ion Ceban, 

candidat PSRM către Andrei Năstase: „Dle Năstase, asta-i declarație populistă. 3 acțiuni 

concrete. Ce veți face ca să rezolvați problema stației de epurare? O problemă municipală. Nu vă 

mai întreb de Țopa, nu vă mai întreb de apartamentele privatizate, nu vă întreb de patrimoniul 

cultural”. În timpul dezbaterilor, Andrei Năstase a avut timp să se laude că încă o persoană publică 

de peste hotare îl susține în campania electorală. Este vorba de primarul de Cluj, Emil Boc. La 

rândul său, Ion Ceban a declarat: „Pentru că s-a lăudat că dl Boc i-a expus public susținerea. Eu 

n-am nimic împotrivă. Întrebarea: Este asta sau nu este o încălcare a legislației electorale la 

momentul de față? De ce admiteți încălcarea legislației electorale ca jurist, dle Năstase, ca 

avocat? Dumneavoastră doar știți că nu e permis prin lege” (01.06.2018); Candidatul PAS, 

PPPDA și PLDM pentru postul de primar al Capitalei, Andrei Năstase, a încălcat Codul electoral 

prin faptul că a folosit cetățeni străini și imaginea unui politician din România pentru a se promova. 

Șeful Misiunii de observare a alegerilor Promo-LEX, Pavel Postică, a declarat că Andrei Năstase 

a postat fotografii pe o rețea de socializare alături de președintele PNL din România, în care acesta 

își exprimă sprijinul pentru candidatul PPPDA în turul doi al alegerilor locale noi. O altă abatere 

comisă de Andrei Năstase este folosirea cetățenilor străini pentru îndemnuri la vot în sprijinul său. 

Pavel Postică, șeful Misiunii de observare a alegerilor Promo-LEX: „Am putea să le calificăm 

drept spoturi video sau imagini video în susținerea aceluiași candidat din partea PPPDA, Andrei 

Năstase, în care cetățeni străini îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să acorde suport și vot de 

încredere acestui candidat”. Pavel Postică a mai spus că, oficial, nu se știe dacă există o legătură 

cauzală între acele spoturi și distribuirea lor de către Năstase, însă acțiunile candidatului PPPDA 

trebuie revăzute, întrucât art. 47 alin. (2) din Codul electoral prevede clar interdicția pentru astfel 

de acțiuni (01.06.2018).  

 

 

 

 

 

Detaliere: 
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Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 50 min. 27 sec. 29 min. 56 sec. 20 min. 31 sec. 0 sec. 

A. Năstase, PPPDA 32 min. 33 sec. 05 min. 07 sec. 15 min. 30 sec. 11 min. 56 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 50 min. 27 sec. 16 min. 30 sec. 33 min. 57 sec. 

A. Năstase, PPPDA 32 min. 33 sec. 04 min. 53 sec. 27 min. 40 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 69,7%, iar PPPDA a fost mediatizat în volum – de 30,3%.  

 

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.  
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PSRM a fost mediatizat în context pozitiv în cadrul subiectelor despre: „Hram în mai multe 

localități”.  Imagini cu scena amplasată de hramul comunei Iabloana, pe care este afișat un panou 

mare cu Partidul Socialiștilor. Printre oaspeții care au participat la festivitățile organizate de hram 

a fost și președintele PSRM, Zinaida Greceanâi, care i-a felicitat cu această ocazie pe localnici, 

inclusiv în numele președintelui țării: „Cu ocazia hramului satului și al bisericii, cu ocazia 

Sfântului Nicolae, să vă dea Dumnezeu sănătate, să dea Dumnezeu ca toți acești copilași, care 

atât de frumos dansează aici, să fie fericiți în familiile lor. Să aibă un viitor frumos și să crească 

oameni adevărați. Așa vrem să-i vedem. Permiteți-mi să vă transmit mari urări și cele mai calde 

urări de bine din partea președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon” (23.05.2018); Guvernul 

de la Chișinău, controlat de PDM, face totul pentru a compromite relațiile moldo-ruse. Acest 

proces poate fi contracarat doar după alegerile parlamentare din această toamnă prin schimbarea 

conducerii țării. Declarațiile au fost făcute de șeful statului. El a precizat că Partidul Socialiștilor, 

care își dorește restabilirea bunelor relații cu Rusia, are toate șansele pentru a prelua puterea. Igor 

Dodon, președintele Republicii Moldova: „Toate sondajele arată că Partidul Socialiștilor are 

posibilitatea reală de a obține majoritatea în Parlament” (28.05.2018); Pentru Liceul „Pușkin” 

din Capitală, astăzi a fost o zi specială, deoarece a ajuns la cea de-a 20-a promoție. Tinerii au primit 

cuvinte de încurajare pentru noul lor drum în viață de la președintele PSRM, Zinaida Greceanâi: 

„Astăzi voi culegeți roadele muncii de un an, iar pentru cei care sunt absolvenți – culegeți roadele 

muncii de 12 ani. Vă felicit cu ocazia unor roade bogate. Așa cum a spus directorul, uniunea 

profesorilor, pedagogilor și părinților a dat roade. Vă mulțumesc vouă și întregului liceu pentru 

că educați adevărați cetățeni ai Republicii Moldova. Sunt absolut convinsă că țara noastră este 

în mâini sigure. Vă mulțumesc pentru asta!” (31.05.2018); Mai mulți oameni au organizat o 

petrecere pe un teren de joacă, salvat anterior de la distrugere. Ruslan Sobolev, locuitor al 

Capitalei: „Singurul care ne-a ajutat a fost Partidul Socialiștilor. Ne-am adresat și băieții au 

răspuns cu amabilitate. Ne-au ajutat, deoarece au înțeles problema noastră și noi, împreună cu 

ei, participam la ședințele de judecată”. La 28 ianuarie 2017, terenul a fost îngrădit cu un gard 

metalic. (Imagini din arhivă – 28 ianuarie 2017 – cu Ion Ceban și alți consilieri/deputați PSRM.) 

În apărarea locatarilor au sărit consilierii și deputații socialiști. Ei au constatat că firma de 

construcție a admis mai multe abateri (01.06.2018).  

Negativ, PSRM a fost mediatizat în cadrul subiectului despre: În cadrul unui flash-mob 

organizat la sediul Partidului Liberal sub genericul „S-a produs Marea Unire”, Vlad Batrâncea, 

deputat PSRM, a încercat să le transmită jurnaliștilor mesajul, potrivit căruia, în jurul lui Andrei 

Năstase, candidatul comun al PPPDA, PAS și PLDM pentru funcția de primar general al Capitalei, 

s-au adunat diferiți politicieni dubioși, implicați în scandaluri de rezonanță și dosare de corupție. 

Deranjați de faptul că socialiștii îl critică pe Andrei Năstase chiar sub ferestrele sediului lor, 

liberalii au trimis un activist care a încercat să zădărnicească flash-mob-ul electoral strigând „Jos 

socialiștii!”; „Ați furat poporul! La pușcărie! Socialiștii la pușcărie!” (28.05.2018).  

 

Detaliere: 

 
Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 01 oră 17 min. 01 sec. 32 min. 56 sec. 43 min. 30 sec. 35 sec. 

PPPDA 33 min. 31 sec. 05 min. 33 sec. 15 min. 30 sec. 12 min. 28 sec. 

 

 

 

 

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total al candidaților electorali/reprezentanți ai 

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost – de 93,2%, iar cota femeilor a fost - de 6,8%.  

 

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

Moldova”, în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018, a reflectat atât prin volumul de timp 

acordat, cât și prin conotație preponderent pozitivă candidatul electoral la funcția de Primar 

General al mun. Chișinău, Ion Ceban. Totodată, a mediatizat, prin volumul acordat în 

preponderență 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 

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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

Totodată au fost atestate derogări de la prevederile: 

 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”. La data de 28.05.2018, a fost difuzat un subiect despre o 

conferință de presă organizată de către reprezentanții Societății Civile, care condamnă 

discursul plin de ură promovat de echipa lui Andrei Năstase. După ce un adept al PPPDA 

a îndemnat la acțiuni de violență împotriva oponenților, un grup de juriști le-a solicitat 

autorităților statului să reacționeze și să contracareze orice instigare la ură din partea 

concurenților electorali. 

Analizând retorica promovată de echipele celor doi candidați pentru funcția de primar al 

Capitalei, un grup de juriști a constatat că adepții lui Andrei Năstase lansează în spațiul 

public îndemnuri de natură să provoace sentimente de ură împotriva unor oameni sau chiar 

comunități. Potrivit liderului Mișcării „Urmașii lui Ștefan”, Dumitru Roibu, unele 
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platforme care îl sprijină pe candidatul PPPDA i-au asociat pe alegătorii lui Ion Ceban cu 

oile: „Această pagină vine deschis și spune că cetățenii care l-au votat pe Ion Ceban sunt 

oi. Reporter: Astfel de mesaje lansate de echipa lui Andrei Năstase vin să radicalizeze 

grupurile sociale și să instige la agresiune, spun experții. Cel mai îngrijorător caz, în opinia 

lor, a avut loc vinerea trecută, când un membru al echipei candidatului PPPDA a cerut ca 

oponenții lor să fie uciși (secvență din cadrul evenimentului – Andrei Năstase : „Acești 

oameni nu trebuie atacați. Acești oameni...” intervine un bărbat: „Uciși”). Lipsește poziția 

lui Andrei Năstase.                                                                                                               

La data de 30.05.2018, a fost difuzat un subiect despre conferința de presă organizată de 

către reprezentanții Societății Civile, care și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că 

Andrei Năstase evită dezbaterile cu Ion Ceban, lipsindu-i pe alegători de posibilitatea de 

a-i adresa întrebări. Igor Sîrbu, președintele organizației obștești „Scutul Moldovenesc”: 

„Sediul dlui Năstase este într-o clădire, un monument arhitectural extraordinar de frumos, 

care a fost privatizat ilegal. Cunosc că dl Năstase este un jurist foarte bun, dar nu înțeleg 

de ce au pus mâna pe acest monument prin fraude și prin ilegalități? Cum putem permite 

ca Primăria să nimerească în mâinile unui corupt, unui profesionist jurist care continuă 

schemele începute de către precedentul primar.” Nicolae Pascaru, președintele Mișcării 

de Tineret „Voievod”: „Toată mafia asta politică în frunte cu Leancă,, cu Maia 

Sandu...Ăștia care au iscălit furtul miliardului într-o declarație colectivă la Guvern, se 

adună toți împotriva lui Ion Ceban. Noi acum avem trei puteri: două puteri oligarhice și 

Partidul Socialiștilor. Nu este secret că la spatele lui Năstase este acest clan Țopa care, 

împreună cu al doilea clan de la PD, cu Vladimir Plahotniuc, au avut un business comun 

și un business bancar, care au împărțit banii Moldovei foarte mult timp. Nu mi-i frică să 

spun c ei de la bani s-au svădit”. Lipsește poziția părților vizate. 

La data de 01.06.2018 a fost difuzat un subiect despre declarațiile șefului Misiunii de 

observare a alegerilor Promo-LEX, Pavel Postică, cu privire la încălcarea codului electoral 

de către candidatul PPPDA, Andrei Năstase. Astfel, Pavel Postică a menționat că Andrei 

Năstase, a încălcat codul electoral prin faptul că a folosit cetățeni străini și imaginea unui 

politician din România pentru a se promova, postând fotografii pe o rețea de socializare 

alături de președintele PNL din România, în care acesta își exprimă sprijinul pentru el în 

turul doi al alegerilor locale noi. O altă abatere comisă de Andrei Năstase este folosirea 

cetățenilor străini pentru îndemnuri la vot în sprijinul său. Pavel Postică, șeful Misiunii de 

observare a alegerilor Promo-LEX: „Am putea să le calificăm drept spoturi video sau 

imagini video în susținerea aceluiași candidat din partea PPPDA, Andrei Năstase, în care 

cetățeni străini îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să acorde suport și vot de încredere 

acestui candidat.” Pavel Postică a mai spus că, oficial, nu se știe dacă există o legătură 

cauzală între acele spoturi și distribuirea lor de către Năstase, însă acțiunile candidatului 

PPPDA trebuie revăzute, întrucât, art. 47 alin. (2) din Codul Electoral prevede clar 

interdicția pentru astfel de acțiuni. Poziția lui Andrei Năstase nu a fost solicitată vizavi de 

acuzațiile aduse. 

 Pct. 38 din „Concepției 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”, care prevede: „În ziua precedentă zilei alegerilor și în ziua 

alegerilor este interzisă agitația electorală. În aceste zile, radiodifuzorii nu au dreptul să 

difuzeze informații care îi pot determina/influența pe alegători să voteze pentru unii sau 

pentru alți concurenți electorali ori de a se abține de la vot.” Astfel, la data de 03.06.2018, 

în cadrul serviciului de programe al postului de televiziune „NTV Moldova” a fost difuzat 

buletinul informativ „ȘTIRI” (ora de difuzare: 13:42:22; în reluare – ora de difuzare: 

16:42:11 și 18:41:59) în cadrul căruia a fost difuzat un subiect  cu titlu „Ion Ceban a votat” 

în cadrul căruia a fost difuzat mesajul de susținere a Tatianei Ceban pentru Ion Ceban: 

„Vreau să spun că sunt mândră de soțul meu, sunt mândră că îl susțin atât de mulți orășeni, 
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mă bucur că are susținerea unei echipe puternice și profesioniste și vreau să vă asigur că 

are și acasă o echipă mică, dar foarte aprigi susținători” 

 

 

 

 

 

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018 postul de televiziune 

„NTV Moldova” nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVC 21 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „TVC 21”, cel mai mediatizat candidat electoral a fost 

Ion Ceban – cu 63,9%, urmat de Andrei Năstase – cu 36,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conotația reflectării: 

 



161 

 

 
 

 Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a fost 

reflectat în context pozitiv în subiectele despre: Ion Ceban a organizat o dezbatere în fața Arcului 

de Triumf, în care și-a propus să lupte împotriva construcțiilor ilegale din Capitală. Astfel, 

candidatul socialiștilor a declarat că nu va permite eliberarea autorizațiilor de construcție în zonele 

pentru care nu sunt respectate toate standardele urbanistice (23.05.2018); Candidatul PSRM a 

organizat o altă dezbatere în fața Arcului de Triumf. Ion Ceban a declarat că, în cazul în care va 

deveni primar general, va rezolva problema transportului public, iar transportul privat va fi 

transferat în proprietatea municipalității. Primul pas pe care îl vede Ion Ceban în soluționarea 

problemelor din transportul Capitalei este extinderea parcului de autobuze și troleibuze: „La 

momentul de față este o decizie și trebuiau să fie lansate procedurile de licitație publică privind 

achiziționarea a 50 de autobuze noi. Asta ar permite asigurarea transportului dintre oraș și 

suburbii, pe de o parte, pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem că trebuie să evităm dublarea 

rutelor, care au fost, în mod intenționat, cedate instituțiilor private”. În ceea ce privește parcările 

cu plată, Ion Ceban susține că acestea trebuie să existe, dar nu în zonele aglomerate, unde, în loc 

să fluidizeze traficul, vor crea ambuteiaje și mai mari (24.05.2018; în reluare 26.05.2018 și 

27.05.2018). 

Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPPDA, 

a fost mediatizat în context pozitiv în subiectul: Andrei Năstase a organizat o conferință de presă 

în cadrul căreia a declarat că, dacă va deveni primar, va lupta cu barierele montate ilegal pe străzile 

Chișinăului. Candidatul PPPDA a mai adăugat că fenomenul datează din anul 2010, când 

socialiștii erau în Consiliul Municipal Chișinău (23.05.2018).  

În context negativ, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a fost prezentat în subiectul despre: 

Ion Ceban îl invită pe Andrei Năstase la dezbateri. În gros-plan în cadru apare un panou pe care 

sunt scrise următoarele: ,,Andrei nu fugi de dezbateri. Vino fără frică. Să fie primar cel mai 

profesionist dintre noi!” (24.05.2018; în reluare 26.05.2018 și 27.05.2018). 

 

 

 

 

Detaliere: 
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Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 09 min. 29 sec. 05 min. 20 sec. 04 min. 09 sec. 0 sec. 

A. Năstase, PPPDA 05 min. 21 sec. 36 sec. 04 min. 24 sec. 21 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 09 min. 29 sec. 04 min. 20 sec. 05 min. 09 sec. 

A. Năstase, PPPDA 05 min. 21 sec. 02 min. 31 sec. 02 min. 50 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 64,3%, iar PPPDA a fost mediatizat în volum – de 35,7%.  

 

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.  
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PSRM suplimentar a fost prezentat în context negativ în subiectul despre: În fața presei, 

Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPPDA, a 

declarat că, dacă va deveni primar, va lupta cu barierele montate ilegal pe străzile Chișinăului. 

Candidatul PPPDA a mai adăugat că fenomenul datează din anul 2010, când socialiștii erau în 

Consiliul Municipal Chișinău (23.05.2018 și 27.05.2018).  

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 09 min. 38 sec. 05 min. 20 sec. 04 min. 13 sec. 05 sec. 

PPPDA 05 min. 21 sec. 36 sec. 04 min. 24 sec. 21 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 100%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „TVC 21”, în 

perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018, a reflectat prin conotație preponderent pozitivă 

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 „TVC 21” 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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial” din Codul 

audiovizualului.  
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Totodată au fost atestate derogări de la prevederile: 

 Pct. 38 din „Concepției 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”, care prevede: „În ziua precedentă zilei alegerilor și în ziua 

alegerilor este interzisă agitația electorală. În aceste zile, radiodifuzorii nu au dreptul să 

difuzeze informații care îi pot determina/influența pe alegători să voteze pentru unii sau 

pentru alți concurenți electorali ori de a se abține de la vot.” La data de 02.06.2018 (orele 

de difuzare: 06:50:02, 22:25:33) și 03.06.2018 (ora de difuzare: 05:20:01) a fost difuzată 

în reluare emisiunea „Important” din 31.05.2018. Moderatorul emisiunii Gheorghe Gonța 

cu invitata sa Stella Jantuan, ex deputat PDM în Parlamentul Republicii Moldova, au pus 

în discuție candidaturile înaintate de PSRM și PPPDA, Ion Ceban precum și Andrei 

Năstase: 

- Gheorghe Gonța: „Năstase și Maia Sandu sunt un altfel de soi de politicieni, de cât cei 

care conduc acum?”. 

- Stella Jantuan: „Să spunem că Andrei Năstase este politician nou, după cum se 

obișnuiește la noi că avem nevoie de noi fețe politice, iată ca Andrei Năstase este o față 

nouă politică ”.    

- Gheorghe Gonța: „Ei sunt ambii locomotive pentru victoria dreptei de alegerile 

parlamentare, sau asta depinde de rezultatul alegerilor de duminică”. 

- Stella Jantuan: „Nu putem spune cine din ei va fi locomotiva politică pentru alegerile 

din 2018 pentru că totul depinde de strategiile pe care le vor adopta. Dacă la alegerile 

prezidențiale Maia Sandu se considera locomotivă, acum vedem că Andrei Năstase a reușit 

să se ridice raitingul său politic , pentru că în toate sondajele Andrei Năstase căzuse în 

cifre , iar acum vedem că a reușit să-și mărească reitingul și eu cred că indiferent de care 

va fi rezultatul de duminică, dacă va reuși să capitalizeze cifra pe care o va obține are 

toate șansele să fie locomotiva politică din alegerile din 2018”.   

 - Gheorghe Gonța: „Toată lume știe că PD era sigur că Silvia Radu intră în turul II. Și în 

final Silvia Radu e pe locul III cu 17% dești toți îl vedeau pe Năstase, chiar și sondajele în 

care toată lumea are încredere, îl arăta pe Năstase pe locul III fără șanse de locul II”.  

- Stella Jantuan: „Cred că asta a fost o surpriză și pentru d-nul Năstase, pentru că aceste 

sondaje influențează psihologic asupra persoanei, mai ales înaintea alegerilor.” 

- Gheorghe Gonța: „Andrei Năstase câștigă duminică ?”. 

- Stella Jantuan: „Pentru mine în această bătălie politică nu contează dacă va câștiga 

Andrei Năstase în turul II sau nu va câștiga. Pentru că el deja a câștigat. PD a promis că 

dacă el va deveni candidatul unic atunci îl vor susține, acum vedem că Andrei Năstase a 

devenit candidatul unic al dreptei și PD și-a retras promisiunea. Să spunem că PD ia oferit 

totuși suportul său prin partidele afiliate PD cum este partidul lui Leancă, PUN, PL iar 

socialiștii folosesc acest suport în sensul că pe Andrei Năstase îl susțin toți hoții de la 

guvernare”.  

- Gheorghe Gonța: „Da de ce să nu-l alegem pe Ion Ceban. Din ei doi care este după 

opinia dumneavoastră mai priceput în treburile Chișinăului?”. 

- Stella Jantuan: „Îmi este greu să mă expun.  Andrei Năstase niciodată nu a lucrat în 

această structură, vine din altă sferă. Ion Ceban a avut această posibilitate să înțeleagă 

cum funcționează această mașinărie a primăriei, să pătrundă în esența mai multor 

probleme a primăriei, doar în acest mandat. Pentru că atunci când a fost în cadrul PCRM 

nu cred că era așa mare cunoscător a unor asemenea afinități. Dar acum el înțelege, și 

asta este normal ca să înțeleagă unde se află și unde a activat. El s-a pregătit foarte bine 

și s-a activat în această campanie anume să-l bată pe oponentul său cu diferite noțiuni 

care țin de urbanistică, de dezvoltarea urbană, de niște chestii care sunt legate de 

construcții, mai mult din zona noțiunilor. La noi reacționează mulți care nu cunosc esența 

cuvintelor dar înțeleg că este un termen foarte inteligent . Încerca prin această strategie 

să-l minimalizeze sau chiar să-l ridiculizeze pe Andrei Năstase, precum că el nu înțelege 
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unde vine, în primărie. Dar vedem că votul cetățenilor de dreapta în Chișinău nu a fost 

unul geopolitic, el a fost mai mult politic, pentru că cei care l-au votat pe Andrei Năstase 

au votat anti putere. Toate aceste ,,fișchi” care le găsea Ion Ceban nu a acționat asupra 

acestui electorat.  El pare a fi mai pregătit pentru votanții săi dar asta nu contează pentru 

votanții lui Andrei Năstase, asta nu contează pentru acei 65% din indeciși , dacă asta 

contau pentru ei ar fi venit și și-ar fi dat votul pentru Ion Ceban.   

- Gheorghe Gonța: „Pentru Vladimir Plahotniuc contează cine va câștiga aceste alegeri”.  

- Stella Jantuan: „Eu cred că acum contează. În altă formulă, dacă în turul II ar ieși Silvia 

Radu și Ion Ceban poate nu ar conta. Dar acum pentru PD contează cine va câștiga aceste 

alegeri în Chișinău.  Eu cred că PD mai crede că el poate să se regrupeze, și el poate să 

revină în forță cu ceva foarte ingenios pentru al desființa pe Andrei Năstase, mai ales din 

perspectiva alegerilor din toamnă”.   

- Gheorghe Gonța: „O problemă mare a lui Ion Ceban în acestă campanie este că este 

acuzat că ar fi adjunct al domnului Dodon, și începe binomul Dodon-Plahotniuc”.  

- Stella Jantuan: „Ion Ceban niciodată nu mi s-a părut omul lui Dodon. Ion Ceban 

niciodată nu a fost omul lui Dodon. Niciodată nu  fost în preajma lui Dodon când acesta 

era ministru al Economiei, chiar și atunci când erau în PCRM, Ion Ceban a fost omul lui 

Mark Tcaciuc și nicidecum a lui Igor Dodon. Cel mai mare șoc a fost atunci când Ion 

Ceban, cel mai mare vociferator al ideilor comuniștilor în piață și acum vedem că pe 

neprins de veste Ion Ceban devine în legislatura din 2014 omul lui Dodon, el care 

niciodată nu a fost în anturajul său. Printr-un miracol s-a trezit din somnul idiologic 

litargic marxist leninist și a decis că totuși prin viziunile sale el este mai mult socialist de 

cât comunist. Și atunci a trecut în echipa lui Dodon. Pentru Dodon, Ion Ceban nu este o 

persoană apropiată din anturajul său, este o persoană mai degrabă impusă și Ion Ceban 

în cazul în care devine primar al orașului Chișinău, el poate să devină un pol de atracție 

pentru unele grupări din cadrul PSRM, poate să fie un inițiator a distrugerii acestui partid 

pe interior și care poate fi folosit foarte abil de către liderul PD, așa cum l-au folosit pe 

Șalaru, Iurie Leancă, Godea, Tănase e.t.c Așa poate fi folosit și Ion Ceban ca începutul 

distrugerii pe interior a PSRM,folosind această funcție de primar, mai ales că Ion Ceban 

mai mult are alură europeană de cât pro rusă ,el nu este deloc credibil ca un pro rus 

veritabil și cred că se va simți în apele sale când va pute să fie pro european. Pentru că în 

cadrul PCRM el era în acea aripă care a inițiat această integrare europeană și PCRM 

este și un partid pro european. Eu cred că asta este o formulă convenabilă pentru PD la 

eventualele alegeri din toamnă, pentru că de ce să-l păstreze ca partener pe Dodon sau 

PSRM ?. De ce să-l păstreze, atunci când PD poate singur să-și ia ceia ce trebuie să-și 

ia,mai ales că situația acum devine foarte ambiguă”.   

 - Gheorghe Gonța: „Ideile domnului Dodon ce țin de dorința ascunsă ca Ion Ceban să 

piardă, coincid cu ideile Maei Sandu ca Năstase să peardă? Ca să nu devină Năstase 

locomotiva”.  

- Stella Jantuan: „Relația Dodon – Ion Ceban și relația Maia Sandu – Năstase sunt cu 

torul diferite. Eu cred că în relația Maia Sandu – Năstase ca parteneri politici mai mult 

prevalează încrederea politică de cât ideile de moment și personale. Dodon și Ion Ceban 

sunt persoane foarte ambițioase și foarte geloase pe posibilitatea unuia să cedeze puterea 

în fața altuia, sau să piardă puterea în fața altuia”.   

 

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018 postul de televiziune 

„TVC 21” nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

 

 

Exclusiv TV 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 
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Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Exclusiv TV”, cel mai mediatizat candidat electoral a 

fost Ion Ceban – 61,6%, urmat de Andrei Năstase – cu 38,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul comun al PPPDA, PAS și 

PLDM pentru funcția de primar al Capitalei nu a participat nici astăzi la dezbaterile publice de 

lângă Arcul de Triumf. Candidatul PSRM, Ion Ceban, a ținut un discurs în fața celor prezenți: ,,Nu 

voi permite eliberarea autorizațiilor de construcție în zonele în care nu sunt prevăzute conform 

tuturor standardelor urbanistice. Deci, din prima săptămână voi semna o dispoziție care va obliga 

direcțiile și subdiviziunile respective să nu mai elibereze, de exemplu, autorizații, certificate de 

urbanism pe teritoriul curților intra-bloc, terenurilor de joacă etc.”. Ion Ceban promite și 

revizuirea tuturor deciziilor de autorizare a construcțiilor scandaloase. Mai mult, vor fi verificate 

actele în baza cărora au fost eliberate autorizațiile. Candidatul socialiștilor a amintit că fracțiunea 

pe care a condus-o în CMC a și pornit acest proces încă acum aproape trei ani: ,,Ce facem cu ceea 

ce este din urmă? Aici e o chestiune mai complicată. Da, trebuie să facem o revizuire. Iată dvs. 

vedeți, avem foarte multe mape. Eu vreau să înțeleagă lumea cum se lucrează la o construcție 

ilegală, pentru că nu e vorba de doar protestele care sunt acolo. Sunt zeci de zile în care locuitorii 

mun. Chișinău, împreună cu membrii fracțiunii pe care o reprezint, juriștii, examinează caz la caz, 

atacă în instanța de judecată, merg la CNA, merg la Procuratura Anticorupție. Evident vom 

încerca să blocăm ceea ce este la etapa inițială și eu cred că o să ne reușească acest lucru”. Ion 

Ceban a mai declarat că locuitorii Capitalei și reprezentanții societății civile sunt singurii lui aliați 

în această campanie: „Eu o să fac coaliție cu cetățenii din municipiul Chișinău și cu nimeni 

altcineva. Eu am ales să fac coaliție cu cetățenii, locuitorii mun. Chișinău. Și față de ei am să am 

angajamente, nu față de vreun partid, în special partidele corupte până în măduva oaselor” 

(23.05.2018); Nouă rundă de dezbateri publice a avut loc astăzi la Arcul de Triumf din centrul 

Capitalei, de la care a lipsit candidatul comun al PPDA, PAS și PLDM, Andrei Năstase. El și-a 

trimis adepții, care au încercat să-l provoace pe candidatul PSRM cu întrebări irelevante. Planurile 

lor au fost zădărnicite, deoarece Ion Ceban s-a comportat cu calm și a răspuns punctual. Tema 

dezbaterilor publice de astăzi a fost transportul public. La solicitarea moderatorului, candidatul 

PSRM a prezentat soluții pentru lipsa locurilor de parcare. Ion Ceban a spus că există necesitatea 

construirii parcărilor cu plată, însă nu după modelul care s-a finalizat cu intentarea dosarului penal. 

Pe termen lung, Ceban își propune ca Autogara Centru să fie mutată, iar numărul troleibuzelor și 

autobuzelor să fie majorat. Prin amenajarea unor benzi cu sens reversibil și optimizarea 

funcționării semafoarelor este posibilă fluidizarea traficului rutier, a mai specificat candidatul 
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PSRM (24.05.2018); Toți mai mulți locuitori ai Capitalei participă la dezbaterile publice 

organizate zilnic în fața Arcului de Triumf. Zeci de oameni au venit și astăzi ca să afle direct de la 

candidați care sunt soluțiile pentru problemele orașului, doar că Andrei Năstase a lipsit din nou. În 

schimb, candidatul PSRM, Ion Ceban, a discutat aproape două ore cu jurnaliști, cu persoane cu 

dezabilități și alți oameni care au vrut să urmărească disputa electorală. Ion Ceban l-a invitat astăzi 

pe Andrei Năstase la discuții despre situația în domeniul sănătății, educației și protecției sociale. 

Candidatul PSRM a amintit că programul său electoral prevede oferirea unui adaos salarial în 

mărime de 20% pedagogilor, iar pentru educatori va fi păstrat suplimentul la salariu de cel puțin 

50 la sută. Ceban are soluții și pentru problema locurilor limitate în grădinițe: ,,Înregistrarea 

trebuie să fie online și acest lucru mi-l propun. Doi! Ceea ce trebuie să înțelegem este că teritorial 

copiii trebuie să beneficieze de acces obligatoriu la acea instituție preșcolară, iar la alegere 

trebuie să fie conform locului de muncă a părintelui. Deci, obligatoriu în raza locuințelor trebuie 

să fie, în acest sens, făcută prioritatea și noi o vom face. Trei! Ar putea să existe, și noi am mizat 

pe acest lucru cel puțin la prima etapă, parteneriatul public-privat cu cei care dau în exploatare 

noile construcții, de exemplu, la primul etaj să fie 2-3 grupe, 20-40 de copii pe care să-i preia la 

întreținere municipalitatea”. 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, a spus Ion Ceban. Mai mult, în calitate de edil, el pregătește 

un proiect de amenajare a 50 de rampe de acces și 20 de ascensoare în instituțiile publice. Și astăzi 

unii simpatizanți ai lui Andrei Năstase au încercat să încingă spiritele și să zădărnicească 

dezbaterile. Ion Ceban a reacționat din nou calm și a răspuns la toate întrebările. Ion Ceban: ,,Eu 

am votat proiecte care au fost înaintate de liberali și colegi mei, PPE, comuniști și fără de partid. 

Eu am votat toate proiectele care țin de domeniul social și economic. Și da, am blocat toate 

proiectele care au ținut de furtul proprietății municipale. În acea ședință au fost cedate 800 de 

terenuri funciare ale municipalității pe nimic. Pe aceste terenuri astăzi sunt construcții nelegale, 

construcții în curțile blocului de locuit, construcții pe terenurile de joacă pentru copii, construcții 

în zonele verzi, în zonele adiacente spațiilor verzi și multe altele” (25.05.2018); Primăria Chișinău 

va avea un primar responsabil de cooperarea cu suburbiile. De asemenea, primarul general va avea 

un consilier care va asigura legătura cu aceste localități, dar și o direcție separată care va coordona 

proiectele de infrastructură. Aceste măsuri, care sunt o premieră pentru municipiu, sunt incluse în 

programul electoral al candidatului PSRM pentru funcția de primar al Capitalei. Ion Ceban a făcut 

anunțul în cadrul dezbaterilor publice, la care au participat și primarii suburbiilor. Candidatul 

socialiștilor a promis că, atunci când va ajunge la cârma Capitalei, va desemna un viceprimar care 

va responsabil de coordonarea activității suburbiilor. El va fi ales doar la susținerea și propunerea 

primarilor localităților din componența municipiului. Ceban a anunțat că va reforma din temelii și 

procesul de implementare a proiectelor: ,,Vă transferăm sumele dvs. pe conturi și dvs. faceți tot ce 

este nevoie, achiziții, lucrări etc.”, după care a menționat că în ultimii trei ani, doar fracțiunea 

PSRM în CMC a avut întruniri, ședințe și dezbateri cu primarii localităților municipiului. Acest 

dialog a făcut posibil realizarea a numeroase proiecte, construcția Grădiniței din s. Colonița, dar și 

a stadionului din orașul Cricova. În comuna Ciorescu au fost reparate drumurile, dar și clădirea 

Primăriei. Și la Tohatin, în ultimii ani, au fost reparate mai multe porțiuni de drum, la insistența 

echipei conduse de Ion Ceban. Primarul comunei, Sergiu Cebotaru, spune că mizează în continuare 

pe o conlucrare bună: ,,La propunerea dvs. – să fie un viceprimar pe suburbii este o propunere 

foarte bună. Eu sper la conlucrare, dacă ați deveni primar general, sper la înțelegere. Toate 

problemele pot fi rezolvate numai în conlucrare cu primarul general (Ion Ceban: numai împreună, 

exact!)”. Alesul local din orașul Vadul lui Vodă, Iurie Onofriciuc, i-a mulțumit candidatului PSRM 

pentru implicarea în distribuirea resurselor financiare necesare pentru reparația Casei de Cultură 

din oraș (28.05.2018); Problema mirosului neplăcut care vine dinspre stația de epurare poate fi 

soluționată definitiv până în primăvara anului 2020. Anunțul a fost făcut de candidatul pentru 

funcția de primar la Capitalei, Ion Ceban, care a precizat că în această perioadă este posibilă 

evacuarea nămolului și reconstrucția stației. Viziunea a fost exprimată în cadrul dezbaterilor 

organizate astăzi în Grădina Publică ,,Ștefan cel Mare”. Ceban a mai prezentat soluții privind 
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gestionarea deșeurilor și deservirea calitativă a fondului locativ. Referindu-se la problema 

depozitării deșeurilor menajere, Ceban a precizat că acestea pot fi depozitate doar la Poligonul din 

localitatea Țânțăreni, r-nul Anenii Noi, singurul care corespunde cerințelor. Groapa are capacitatea 

de 40 mln. m3 și este o soluție durabilă, mai ales dacă va fi modernizată. La dezbaterile de astăzi, 

locuitorii s-au interesat și de soarta întreprinderilor de gestionare a fondului locativ, care în pofida 

taxelor plătite de locatari nu pot asigura o deservire calitativă. Ion Ceban le-a explicat oamenilor 

că 95 la sută din banii pe care îi plătesc pentru deservirea blocului sunt cheltuiți pentru procesele 

de judecată. În prezent, 21 din cele 23 de întreprinderi se află în proces de insolvabilitate, după ce 

în ultimii 5 ani au acumulat datorii de peste 600 mln. de lei. De aceea, pentru optimizarea 

cheltuielilor și evitarea majorării tarifelor, Ceban propune reorganizarea acestor întreprinderi: ,,Nu 

vom admite în niciun caz să punem pe seama cetățenilor aceste datorii enorme. Faptul că nimeni 

nu s-a preocupat de această problemă, eu cred că iarăși este o chestiune în vizorul procurorilor, 

a instanțelor de judecată. Ce am propus noi este reorganizarea din 23 în 5, optimizarea 

personalului și începerea alocarea a mai multor surse financiare, inclusiv din conturile 

mijloacelor bugetului municipal pentru acest lucru” (29.05.2018); Ion Ceban este sigurul candidat 

pentru postul de primar al Capitalei capabil să soluționeze problemele orașului și să asigure 

protecție socială oamenilor nevoiași. De această părere sunt mai mulți ofițeri și veterani care 

îndeamnă locuitorii municipiului să voteze, în data de 3 iunie, pentru reprezentantul PSRM. Foștii 

ofițeri în armată, poliție și alte structuri de forțe consideră că Ceban are un program electoral solid 

și pregătirea profesională necesară pentru a scoate din haos cel mai mare oraș al țării. Iuri Ciofu, 

veteran: ,,Ne putem baza pe Ion Ceban ca pe un specialist inteligent care va dezvolta infrastructura 

și va scoate orașul din mocirlă, deoarece orașul s-a prăbușit la modul direct în mocirlă din 1992”. 

În adresarea către alegători, veteranii au declarat că Ion Ceban este singurul candidat cu o susținere 

atât de mare, nu numai din partea locuitorilor Capitalei, dar și din partea președintelui țării. Cu o 

astfel de armată de suporteri, orașul va simți schimbări în bine, chiar în primul an de mandat, spun 

ofițerii. Victor Gaiciuc, general de brigadă al forțelor armate: ,,Are o echipă. Este susținut în 

Consiliul municipal, este susținut de o fracțiune majoritară în Consiliul Municipal. Mai mult ca 

atât, este susținut de președintele țării. Poate este de ajuns că toate cele trei structuri în țară sunt 

ca ,,Рак – Лебедь и Щука”, să tragă toți, în diferite părți. Poate trebuie să alegem acea persoană 

care va lucra pentru cetățeni și va face ca orașul nostru să fie modernizat,  să trăim în confort în 

acest oraș” (29.05.2018); Amenajarea parcurilor și zonelor verzi din Capitală, acesta a fost 

subiectul unei noi runde de dezbateri publice la care a participat candidatul PSRM la funcția de 

primar general. Discuțiile au avut loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare”. Candidatul PSRM a 

precizat că au fost incluse mai multe măsuri privind reabilitarea zonelor de odihnă. Ion Ceban a 

amintit că la inițiativa fracțiunii PSRM în CMC, în 2017 a fost aprobat proiectul privind 

delimitarea spațiilor verzi, însă proiectul nu a fost implementat de către subdiviziunile Primăriei. 

El promite să oblige funcționarii locali să execute prevederile documentului pentru a nu permite 

apariția construcțiilor abuzive. Alte proiecte pe care Ceban intenționează să le ducă la bun sfârșit 

sunt cele de amenajare a parcului Valea Morilor și a parcului Dendrariu, unde va apărea două 

intrări noi. Locuitorii Capitalei prezenți la dezbateri s-au interesat și de soarta fântânii arteziene 

din parcul Valea Trandafirilor. Candidatul PSRM planifică reparația a cel puțin trei arteziene din 

parcuri: ,,În ceea ce ține de havuzuri, noi ne-am propus să existe un program special în această 

privință. Am zis că în această perioadă, cel puțin pe parcursul anului 2018, cred că vom găsi surse 

financiare pentru proiectarea reabilitării a cel puțin trei havuzuri. Este vorba de cel pe care l-ați 

menționat dvs., plus cel din parcul La Izvor și mai există alt havuz, ori discutăm de cel de aici sau 

cel din parcul Alunel” (30.05.2018); Persoanele cu nevoi speciale din Capitală văd în candidatul 

PSRM un partener de nădejde, gata să le sară în ajutor. Mai multe asociații de profil și-au exprimat 

sprijinul pentru Ion Ceban și i-au invitat pe locuitorii municipiului să-l voteze la scrutinul din 3 

iunie. Reprezentantul societății nevăzătorilor din Moldova, Nicolae Ciobanu, a declarat că, pe 

parcursul a trei ani, de când fracțiunea PSRM din CMC este condusă de Ion Ceban, persoanele cu 

vederea slabă au beneficiat constant de ajutor: ,,Municipiul Chișinău, în majoritate fiind completat 

de echipa lui Ion Ceban de fracțiunea Partidului Socialist, a contribuit pentru desfășurarea și 
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implementarea a unui șir de proiecte ce țin de beneficiul nevăzătorilor. Inclusiv noi am primit 

termometre sonore, tonometre sonore, glucometre sonore, bastoane pentru orientarea în spațiul 

înconjurător, protezarea oculară pentru cei care necesită această protezare. Noi primim și 

alocații la transport. Și chestiile acestea sunt, în primul rând, în programul Partidului Socialist și 

în programul echipei dlui Ion Ceban”. Elena Leșan, reprezentanta Societății Familiilor cu mulți 

copii: ,,Echipa dlui Ceban întotdeauna pe treabă, când soluționează anumite probleme sociale 

sau vrea să aprobe vreun proiect se consultă cu noi și ne întreabă de ce avem nevoie, noi, copii 

noștri, la școală sau ceva legat de serviciile comunale. Deja există rezultate privind ajutorul 

pentru școală și ne-au făcut și recalcularea pentru serviciile comunale și pentru asta îi mulțumim 

mult echipei lor. De aceea, eu vă rog să vă gândiți, să discutați cu familiile voastre și aduceți-i pe 

toți, inclusiv pe cei care sunt mai mari de vârstă, să voteze pentru acel om care, într-adevăr, va 

reconstrui orașul nostru, pe timpuri alb”. Ion Bargan, voluntar Clubul Sportiv pentru oamenii cu 

dizabilități locomotorii: ,,Uitați-vă cât rod are omul acesta. Îi trebuie lui reclamații, îi trebuie lui 

să mai vorbească cineva, când peste tot, el a dovedit că are suflet mare, că are inimă într-însul 

pentru fiecare, că nu lucrează pentru buzunarul lui, și merită să fie pus în frunte. Acela e mare, 

care-i slujește pe toți, nu cel care se slujește pe el însuși. Și de aceea, dacă ne-a dovedit acest om 

că poate să slujească nouă tuturor, merită să avem așa un primar” (30.05.2018); Mai multe 

asociații patriotice din Moldova îi îndeamnă pe locuitorii din Capitală să-l susțină pe candidatul 

PSRM în cel de-al doilea tur al alegerilor locale noi. În opinia lor, el este unicul candidat care 

poate salva orașul de corupție, hoție și fraudă. Președintele organizației obștești ,,Scutul 

Moldovenesc” a precizat că, spre deosebire de Năstase, Ion Ceban are un program electoral realist, 

cu soluții concrete pentru mun. Chișinău ,,În programul de alegeri a dlui Ceban am observat un 

moment care mi-a plăcut foarte mult, ei atenționează că într-un an de zile pentru care va fi ales 

următorul primar nu este destul timp pentru a face careva schimbări foarte mari, dar ei au un 

punct prin care insistă să se facă un audit la toate proiectele inițiate de către Primărie în ultimii 

ani”. (30.05.2018); Toate ședințele de la Primăria Capitalei, inclusiv cele ale Consiliului municipal 

și ale subdiviziunilor acesteia, vor fi transmise online. De asemenea, proiectele municipale vor fi 

supuse consultărilor cu societatea civilă și dezbaterilor publice. Aceste măsuri sunt incluse în 

programul electoral al candidatului PSRM pentru funcția de primar general Ion Ceban. Candidatul 

socialiștilor mai susține că acțiunile inițiate până acum de PSRM în cadrul Consiliului municipal 

pentru asigurarea transparenței în activitatea Primăriei vor continua. Chiar din primele luni de 

activitate la Primărie, Ion Ceban promite că va implementa programul de administrare eficientă, 

prin introducerea responsabilității personale a funcționarilor publici și va iniția procesul de 

implementare a circulației electronice a documentelor la Primărie (31.05.2018); Veaceslav Madan, 

fost ministru al Culturii: ,,Acum nu există o stradă care în primăvară să fie cârpită și auzim iarăși: 

zeci de milioane care s-au dus pe cârpeala asta, pe bucățile astea puse, care știm la sigur că 

primăvara viitoare, iarăși vor fi aceleași gropi cu apă. Ne-am cam săturat de vorbe goale și de 

promisiuni în van. Da! Eu cred în Ion Ceban în dumnealui poate fi un primar bun. Și poate va fi 

un om care-și va pune toate puterile, va face orașul ăsta iarăși să fie frumos”. Muzicienii și actorii 

spun că pe parcursul ultimilor trei ani, Ion Ceban, împreună cu echipa sa, au fost mereu prezenți 

acolo unde a fost nevoie de ajutor. Vlad Gorgos, directorul artistic al formației ,,Millenium”: ,,Să 

alegem cu cap. Cu dreptul de a cere peste un an de zile o dare de seamă, dar nu ca acea care o 

făcea Dorin Chirtoacă citind de pe foaie, ci să mergem poate cu toții, să vedem oprite aceste 

creșteri de case, cum cresc buruienile. Uitați-vă în ce s-a transformat Chișinăul nostru și nimeni 

nu poate opri. El era! Echipa lui era! Păi, haideți să-i permitem mai departe să lupte, să taie 

aceste buruiene și peste un an de zile, cu toții, poate aici la masă, să ne bucurăm de aceste rezultate 

în frunte cu el. Eu cred că una singură candidatură trebuie votată, candidatura lui Ion Ceban”. 

Lilia Șolomei, interpretă de operă: ,,Orașul și-a pierdut aspectul de altădată. Au apărut diferite 

anexe, au fost distruse clădirile noastre, care au avut valoare istorică și arhitecturală. Astăzi, 

familia noastră, casa noastră – Chișinăul, este în necaz. Consider că toți oamenii care sunt aici 

și care și-au dat voturile pentru Ivan Vasilievici în turul întâi, ei consideră că el este un conducător 

minunat al familiei noastre” (31.05.2018); Până la turul II al alegerilor locale noi din 3 iunie, Ion 
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Ceban a organizat mai mult de 30 de conferințe de presă și a participat la peste 150 de întâlniri cu 

angajații instituțiilor publice și private din toate domeniile: ,,Am dat personal mâna cu peste 20 de 

mii de locuitori ai Capitalei și le-am înmânat eu programul meu electoral. Mă bucură foarte mult 

faptul că tot mai mulți oameni cu care mă întâlnesc zi de zi cunosc viziunea mea și a echipei mele 

privind problemele cu care se confruntă Capitala. Aceasta înseamnă că votul lor va fi unul 

conștient. Va fi un vot nu doar pentru o persoană, ci și pentru un program în implementarea căruia 

va transforma Chișinăul într-un oraș modern”. Candidatul PSRM a mai spus: ,,Eu m-am născut 

la Chișinău și întreaga viață am trăit aici. Din această cauză, nu îmi este indiferentă soarta 

Capitalei noastre, a oamenilor ce trăiesc aici. Din acest motiv, am renunțat la mandatul de deputat 

și în ultimii ani mi-am dedicat activitatea, în totalitate, soluționării problemelor Chișinăului, chiar 

și fiind în opoziție și activând în condiții extrem de dure. Rezultatele activității noastre sunt bine 

cunoscute și nu mă voi opri la ele acum, aici. Împreună cu experții noștri, dar și cu experții 

independenți, am elaborat un program amplu, care prevede soluționarea fiecărei probleme cu 

care se confruntă Capitala astăzi. Am făcut acest lucru din respectul față de locuitorii Capitalei, 

fiind conștient că oamenii s-au săturat de lozinci, s-au săturat de populism, de promisiuni deșarte 

și sunt în așteptarea soluțiilor concrete și realiste”. Totodată, Ion Ceban a promis rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă chișinăuienii: ,,Vă promit că problemele Chișinăului vor fi 

rezolvate. Drumurile se vor repara, pe străzile Capitalei va fi ordine, în sezonul rece municipiul 

va intra bine pregătit. Un primar bun pentru iarnă se alege de cu vară! Avem o echipă de 

profesioniști excepționali, avem viziune și dorință de a schimba în bine viața locuitorilor Capitalei 

și sunt convins că împreună cu dvs., stimați locuitori ai municipiului, duminică, 3 iunie, vom face 

primul pas în această direcție. Pe 3 iunie îi chem pe toți la vot, să facem acele schimbări bune pe 

care trebuie de mult făcute în municipiul Chișinău”. Anterior, Ceban a prezentat un plan strategic 

de dezvoltare a Capitalei pe termen lung, mediu și scurt. Viziunea pe următorii 5 ani se bazează 

pe 16 direcții prioritare, care vor fi incluse în noul plan urbanistic general. Pentru primul an de 

activitate, candidatul PSRM și-a trasat 10 acțiuni prioritare, inclusiv elaborarea hărții 

investiționale, adoptarea în condiții transparente a bugetului pentru anul 2019, reparația calitativă 

a drumurilor și protecția socială a populației (01.06.2018); Exodul medicilor și asistenților 

medicali, insuficiența echipamentului în spitale și salariile derizorii sunt principalele probleme 

care macină sistemul sănătății din Capitală. Alegerea unui primar profesionist și competent poate 

oferi premise pentru soluționarea lor, susțin reprezentanții Uniunii medicilor și personalului 

medical. Ei au făcut un apel către locuitorii municipiului să-l susțină pe candidatul PSRM, Ion 

Ceban, în turul doi de scrutin. Medicii spun că situația poate fi schimbată dacă în funcția de primar 

va fi ales candidatul PSRM, Ion Ceban, care dispune de calitățile necesare pentru a deveni un 

manager bun. Ala Burlacu, medic: ,,Să alegem un primar competent, dotat, un primar care 

cunoaște problemele municipiului, inclusiv a medicinei municipale, nu din auzite. Noi, medicii 

Asociației medicilor și lucrătorilor medicali, am hotărât ca această persoană să fie Ion Ceban și 

în turul 2 îl vom susține pe Ion Ceban. De aceea, Ion Ceban. Ion Ceban este mai competent, este 

mai aproape de problemele cetățenilor, de problemele medicilor și asistenților medicali. În afară 

de aceasta, în spatele lui stă o echipă de profesioniști, o echipă de oameni dotați” (01.06.2018). 

Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, s-a 

manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Fostul primar Dorin Chirtoacă face front comun cu 

Andrei Năstase și îi îndeamnă pe locuitorii Capitalei să voteze pentru acesta. La rând său, 

candidatul comun al PPPDA, PAS și PLDM i-a mulțumit noului său susținător liberal pentru 

sprijin și a îndemnat chișinăuieni să iasă la vot. Eșecul teribil pe care l-a suferit echipa liberală în 

cadrul scrutinului din 20 mai nu l-a împiedicat pe Dorin Chirtoacă să se alieze cu Andrei Năstase 

și să invite pe cei care mai cred în PL să voteze candidatul comun al PPPDA, PAS și PLDM: 

,,Trebuie mobilizare la vot în turul doi, pe 3 iunie, pentru Andrei Năstase, iar la parlamentare – 

un singur bloc electoral proeuropean, cu o singură listă și cu câte un singur candidat pe fiecare 

circumscripție” (citat). Năstase a acceptat mâna de ajutor oferită de Chirtoacă, îndemnându-i pe 

alegătorii liberali să-l susțină în turul doi: ,,Am salutat și salut în continuare decizia unor 

personalități de a sprijini demersul nostru de unitate a forțelor proeuropene, antioligarhice, 
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democratice” (23.05.2018); În programul său electoral, Andrei Năstase își propune 8 măsuri 

pentru îmbunătățirea serviciilor de transport public. Prioritară este schimbarea orarului de 

circulație. Andrei Năstase, candidat PPPDA: ,,Vom asigura funcționarea transportului public și a 

celui privat în interes public, în baza unui orar afișat și respectat, cu o frecvență optimă, inclusiv 

în baza unor tehnologii avansate. Schimbarea rutei de transport va avea loc doar cu o consultare 

largă a locuitorilor” (citat) (24.05.2018); Pentru că Andrei Năstase nu participă la dezbateri 

publice, a fost consultat programul său electoral, în care se regăsesc și măsuri de asigurare a 

condițiilor mai bune pentru persoanele cu dizabilități. Andrei Năstase, candidat PPPDA: ,,Vom 

promova următoarele măsuri: proiectarea și construcția obiectelor infrastructurii sociale 

adaptate necesităților persoanelor cu mobilitate redusă. Asigurarea accesului pentru aceste 

persoane în transportul public și accesul lor în blocurile de locuințe” (citat) (25.05.2018); Andrei 

Năstase a mers la București, de unde i-a mulțumit lui Traian Băsescu și Iurie Leancă pentru 

sprijinul acordat în turul doi: ,,În turul doi și-a declarat susținerea pentru mine și partidul pe care 

îl reprezintă, într-un fel ca și președinte de onoare. Nu doar Traian Băsescu, toate partidele care 

s-au declarat de dreapta, inclusiv dl Leancă, care nu tiu dacă mai... Eu am mulțumit la toată lumea 

pentru sprijin”. Despre miza alegerilor din Chișinău a vorbit, acum câteva zile, și Maia Sandu. 

Astfel, dacă Năstase ajunge primar, administrația Capitalei va munci pentru a acumula puncte 

politice la alegerile parlamentare de la toamnă. Maia Sandu: ,,Câștigul lui Andrei Năstase la 

Primărie ar readuce încrederea a mai multor oameni care astăzi se gândesc că e prea târziu 

pentru schimbare, că nu se mai poate face nimic. Ar readuce încrederea acestor oameni și noi 

vom fi mult mai puternici la parlamentare” (25.05.2018); Andrei Năstase a declarat la întâlnirile 

electorale că odată cu el, la Primărie va veni schimbarea: ,,Schimbarea nu se face prin schimbarea 

scaunelor, computerelor, meselor de la primărie, se face prin schimbarea oamenilor. La timpuri 

noi, oameni noi”. Săptămâna trecută, Andrei Năstase le-a mulțumit tuturor partidelor politice și 

politicienilor care au anunțat că îl vor vota în turul 2. El a declarat că, în acest mod, ei sprijină 

demersul de unitate al forțelor proeuropene, antioligarhice și democratice (28.05.2018); Reporter: 

„Pentru că Andrei Năstase a lipsit din nou de la dezbateri, am consultat din nou programul său 

electoral pentru a găsi eventuale soluții pentru aceleași probleme. Nu am găsit nicio măsură 

privind reabilitarea stației de epurare, ci doar referiri generale. În schimb, el își propune să 

transforme deșeurile din oraș în energie termică și electrică”. Citat: ,,Prioritatea noastră este de 

a implementa proiecte de renovare și reutilare a stațiilor de epurare și pompare a apei. Una din 

prioritățile noastre va fi asigurarea transferului tehnologic și de experiență calificată, precum și 

atragerea capitalului privat în vederea dublării ratei de sortare a deșeurilor solide de la 40% la 

80%, care ne va permite să valorificăm deșeurile municipiului, transformându-le în curent electric 

și agent termic, compost organic” (29.05.2018); Andrei Năstase a spus că, dacă ajunge primar, va 

sta la Primărie următorul an și nu va participa la parlamentare: ,,Până! Pentru că parlamentarele 

sunt în toamnă. V-am spus, îmi voi duce mandatul un an de zile și cu încrederea chișinăuienilor, 

vă asigur eu, nu o să vă dezamăgesc”. Totuși, analiștii politici susțin că scrutinul parlamentar din 

toamnă va afecta profund activitatea Primăriei. Toate problemele municipiului vor rămâne pe 

planul 2, dacă noul primar va alege să împingă administrația în lupta politică pentru putere. Deși 

încă nu a câștigat alegerile locale noi, Năstase nu ascunde că este cu gândul la competiția 

parlamentară din toamnă. Andrei Năstase: „La putere vor veni niște partide noi, energente. Va 

veni o clasă politică nouă, bazată pe echipe, constituite pe baze de integritate, de profesionalism, 

de meritocrație” (29.05.2018); Solicitat de reporterul „Accent TV” , Andrei Năstase a declarat că, 

în cazul în care va ajunge primar, va înființa un Consiliu al societății civile: ,,O să găsiți în 

programul nostru un capitol vast în acest sens. Recent am semnat împreună cu societatea civilă, 

cea care ne-a propus un angajament că vom colabora. Vom avea întâlniri periodice. Vom stimula 

crearea acestui Consiliu al societății civile, nu doar pe hârtie, așa cum s-a întâmplat până în 

prezent, dar la modul practic” (31.05.2018). 

Andrei Năstase a avut o prezență negativă în subiectele despre: O nouă rundă de dezbateri 

publice a avut loc astăzi la Arcul de Triumf din centrul Capitalei, de la care a lipsit candidatul 

comun al PPPDA, PAS și PLDM, Andrei Năstase. El și-a trimis adepții, care au încercat să-l 
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provoace pe candidatul PSRM cu întrebări irelevante. Planurile lor au fost zădărnicite, deoarece 

Ion Ceban s-a comportat cu calm și a răspuns punctual (24.05.2018); Tot mai mulți locuitori ai 

Capitalei participă la dezbaterile publice organizate zilnic în fața Arcului de Triumf. Zeci de 

oameni au venit și astăzi ca să afle direct de la candidați care sunt soluțiile pentru problemele 

orașului, doar că Andrei Năstase a lipsit din nou. Și astăzi unii simpatizanți ai lui Andrei Năstase 

au încercat să încingă spiritele și să zădărnicească dezbaterile. Persoanele cu nevoi speciale, 

prezente la dezbateri, i-au criticat dur pe adepții lui Năstase, numindu-i provocatori (25.05.2018); 

Comentând sprijinul pe care îl obține Năstase de la diferite formațiuni politice, politologul 

moldovean Bogdan Țârdea a declarat, în cadrul emisiunii ,,Acces direct” de la NTV Moldova, că, 

în jurul candidatului comun, se aliază forțe politice și grupuri de interese implicate în scheme de 

corupție: ,,Adică toată floarea corupției, Leancă – numai cu incoruptul Năstase eu votez și îl 

susțin. Leancă, care pe timpul lui s-au furat și miliardul, și Aeroportul, și atacuri raider la toate 

băncile, și ce vrei. Adică, toți maeștrii corupției ies și îl susțin pe luptătorul cu corupția Andrei 

Năstase. Și cel mai grav, dvs. ați specificat corect – el nu refuză la acest vot, la acea susținere” 

(25.05.2018); Andrei Năstase le-ar fi promis liberalilor că în cazul în care ajunge primar al 

Capitalei nu-i va demite pe funcționarii numiți pe vremea lui Dorin Chirtoacă. Dezvăluirile au fost 

făcute de reprezentanții Partidului Socialiștilor, care susțin că între Năstase și Chirtoacă ar exista 

o înțelegere secretă în acest sens. În schimbul sprijinului PL în turul 2 al alegerilor, candidatul 

comun al PPPDA, PAS și PLDM ar fi gata să le ofere protecție reprezentanților PL din 

administrația locală, a declarat deputatul PSRM, Vlad Batrâncea, în cadrul unui flash mob 

organizat la sediul PL. Sub lozinca „S-a produs marea unire”, Vlad Batrâncea a încercat să le 

transmită jurnaliștilor mesajul, potrivit căruia, în jurul lui Andrei Năstase, candidatul comun al 

PPPDA, PAS și PLDM pentru funcția de primar al Capitalei, s-au adunat diferiți politicieni 

dubioși, implicați în scandaluri de rezonanță și dosare de corupție: ,,S-a produs marea unire. S-au 

unit hoții, s-au unit corupții, s-au unit acei care au produs mai multe fărădelegi în ultimii 10 ani. 

S-au unit Năstase, Chirtoacă, Ghimpu, Șalaru, Leancă, PLDM și toți acei care sunt direct vinovați 

de acele fărădelegi care au avut loc în ultimii 10 ani”. Vlad Batrâncea, deputat PSRM: ,,Ce fel de 

luptător cu corupții și cu bandiții este Năstase, dacă astăzi deja îi sprijină pe ăștia”. Potrivit lui 

Batrâncea, fostul primar Dorin Chirtoacă și candidatul Andrei Năstase ar avea o înțelegere ca, în 

schimbul sprijinului oferit în campania electorală pentru turul doi, Năstase să-i protejeze pe 

funcționarii apropiați PL, care astăzi mai sunt în funcții importante din administrația municipiului. 

Vlad Batrâncea a mai declarat: ,,Înseamnă că, dacă duminică chișinăuienii îl votează pe Năstase, 

în Primăria mun. Chișinău nu va fi produsă nicio schimbare. Or, rămân corupții, hoții și 

incompetenții. De aceea, niciun vot pentru mafie, niciun vot pentru bandiți, niciun vot pentru 

Năstase”. De asemenea, Vlad Batrâncea, i-a îndemnat pe toți să nu-și dea votul pentru Năstase: 

,,Facem un apel. În această duminică nu-l votați pe Plahotniuc, nu-l votați pe Ghimpu, nu-l votați 

pe Chirtoacă, nu-l votați pe Leancă, de aceea că, votând pentru Năstase, dvs., de fapt, veți vota 

pentru acești corupți și bandiți” (28.05.2018); Reprezentanții societății civile condamnă discursul 

plin de ură promovat de echipa lui Andrei Năstase, după ce un adept al PPPDA a îndemnat la 

acțiuni de violență împotriva oponenților. Un grup de juriști a solicitat autorităților statului să 

reacționeze și să contracareze orice instigare la ură din partea concurenților electorali. Analizând 

retorica promovată de echipele celor doi candidați pentru funcția de primar al Capitalei, un grup 

de juriști a constatat că adepții lui Andrei Năstase lansează în spațiul public îndemnuri de natură 

să provoace sentimente de ură împotriva unor oameni sau comunități. Potrivit liderului Mișcării 

,,Urmașii lui Ștefan”, Dumitru Roibu, unele platforme care-l sprijină pe candidatul PPPDA i-au 

asociat pe alegătorii lui Ion Ceban cu oile: ,,Această pagină vine deschis și spune că cetățenii care 

l-au votat pe Ion Ceban sunt oi. O asemenea abordare, dacă tu ești catalogat automat ca 

discreierat sau degradat și așa mai departe, este o tendință foarte periculoasă”. Astfel de mesaje 

lansate de Andrei Năstase vin să radicalizeze grupurile sociale și să-i instige la agresiune, spun 

experții. Cel mai îngrijorător caz, în opinia lor, a avut loc vinerea trecută, când un membru al 

echipei PPPDA a cerut ca oponenții lor să fie uciși, îndemnul la violență a avut loc în prezența 

candidatului PSRM, Ion Ceban. Andrei Năstase: ,,Acești oameni nu trebuie atacați, acești oameni 
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(unul dintre participanți: Uciși!). Serghei Mișin, doctor în drept: ,,Eu am o întrebare. De ce dl 

Năstase a intervenit cu o replică și nu a explicat de ce adepții săi și echipa sa fac astfel de 

îndemnuri? De ce MAI nu reacționează la asemenea acțiuni și îndemnuri? Noi nu avem nevoie de 

asemenea ieșiri extremiste și acțiuni radicale. Noi trebuie să consolidăm societatea. Ajunge! 

Societatea a fost divizată pe parcursul a 26 de ani. Acum trebuie să ne unim, să ne ridicăm cot la 

cot și să mergem spre un obiectiv comun. Trebuie să facem din acest oraș o poveste, iar mai târziu 

să facem o poveste din țară” (28.05.2018); Un edificiu de pe strada 31 august din Capitală în care 

își are sediul PPPDA ar fi fost privatizat fraudulos de publicația ,,Glasul Națiunii”, fondată de 

Vasile Năstase, fratele candidatului pentru postul de primar general Andrei Năstase. Informația a 

fost publicată de consilierii municipali și deputații PSRM, care au atenționat că edificiul reprezintă 

un monument de arhitectură de importanță națională și nu poate deveni proprietate publică. 

Socialiștii se arată revoltați de faptul că partidul condus de Andrei Năstase și-au făcut sediul într-

o clădire care, în opinia lor, a fost privatizată ilegal de fratele candidatului, Vasile Năstase. Potrivit 

socialiștilor, ilegalitatea a fost comisă cu ajutorul lui Andrei Năstase, care ar fi avut influență 

asupra unor judecători. Alexandr Odințov, consilier PSRM în CMC: ,,Clădirea în care este 

amplasat sediul Platformei DA este privatizată în urma unei hotărâri de judecată. De exemplu, 

această hotărâre de judecată, în baza căreia au fost privatizate peste 50 de loturi de pământ în 

mun. Chișinău, prin ce se deosebește această hotărâre de judecată de acea hotărâre de judecată 

prin care Platforma DA se stabilește în această clădire? Dl Năstase, de asemenea, a folosit 

sistemul judiciar în scopurile sale meschine. Cu ce se deosebește el de Plahotniuc, Platon și alți 

șmecheri care folosesc sistemul judecătoresc în interes personal? Cu nimic!” Victor Poleacov, 

consilier PSRM în CMC: ,,Uitați-vă, asemenea indivizi să privatizeze în mod ilegal bunurile care 

ne aparțin nouă, tuturor, la preț de nimic! Asta așa dl Năstase dorește să se bată cu corupția? 

Asta așa dl Năstase dorește să se bată cu ilegalitățile care se întâmplă în municipiu, prin faptul 

că arendează un bloc care a fost privatizat ilegal?” (29.05.2018); Foștii ofițeri în armată, poliție 

și alte structuri de forțe consideră că Ceban are un program electoral solid și pregătirea profesională 

necesară pentru a scoate din haos cel mai mare oraș al țării, în comparație cu Andrei Năstase. 

Alexandr Maliuga, veteran: ,,Un patriot al Moldovei va merge să obțină sprijin în țara vecină 

română? De sigur că nu. De ce el evită discuția cu oamenii în orașul Chișinău? De ce evită 

discuția directă cu Ion Ceban, care îl roagă să vină și să vorbească despre problemele orașului? 

Asta demonstrează, încă o dată, că această persoană este un amator, un loc gol, el nu este apt să 

rezolve nicio problemă pentru oraș. Singurul lui scop este politica. După ce va obține o anumită 

imagine, va intra în Parlament, în urma alegerilor parlamentare din toamnă” (29.05.2018); Nu 

există nicio decizie privind privatizarea sediului PPPDA de către publicația ,,Glasul Națiunii”, 

fondată de către Vasile Năstase, fratele candidatului PPPDA pentru postul de primar al Capitalei, 

Andrei Năstase. Informația a fost făcută publică de către contracandidatul său – Ion Ceban, în 

cadrul unei dezbateri electorale. Ion Ceban a demonstrat că frații Năstase au mințit că sediul a fost 

privatizat în baza unei hotărâri a Curții Europene pentru Drepturile Omului. Ion Ceban, candidat 

PSRM: ,,Deci, a fost privatizat ilegal un bun public și dl Năstase știe foarte bine, pentru că în 

art.13 din Legea cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice scrie în felul 

următor: Bunurile nepasibile de privatizare sunt obiectivele care fac parte din patrimoniul 

cultural-național înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, cu 

excepția celor stabilite de lege. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, da, ei într-adevăr s-au 

adresat la CEDO, numai că au scos cererea de pe rol de la CEDO. În lumina celor de mai sus, 

Curtea conchide că partea reclamantă nu dorește continuarea cauzei sale în acest sens. Deci, 

cauza este scoasă de pe rol. Nu există nicio decizie CEDO, dle Năstase! Nu mințiți oamenii!. Și 

eu cred că, până la urmă, nu puteți vorbi nici despre integritate, nu puteți vorbi despre multe alte 

lucruri, despre faptul că o să întoarceți privatizările ilicite, o să întoarceți acest bun 

municipalității? Acolo, astăzi, se află sediul partidului dvs.” (30.05.2018); Reprezentanții 

societății civile și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că Andrei Năstase evită dezbaterile cu 

Ion Ceban, lipsindu-i pe alegători de posibilitatea de a-i adresa întrebări. Președintele organizației 

obștești ,,Scutul Moldovenesc”, Igor Sârbu, susține că locuitorii Chișinăului trebuie să iasă masiv 
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la vot și să facă o alegere conștientă în data de 3 iunie: ,,Sediul dlui Năstase este într-o clădire 

monument arhitectural extraordinar de frumos, care a fost privatizată ilegal. Cunosc că dl Năstase 

este un jurist foarte bun, dar nu înțeleg de ce au pus mâna pe acest monument prin fraude și prin 

ilegalități. Cum putem permite ca Primăria să nimerească în mâinile unui corupt, unui 

profesionist jurist, care continuă schemele începute de către precedentul primar”. Președintele 

Mișcării de tineret „Voievod”, Nicolae Pascaru a declarat că pe 3 iunie, locuitorii Capitalei au 

șansa de a rupe cercul vicios al perpetuării la Primărie a forțelor corupte: „Toată mafia asta 

politică din Republica Moldova în frunte cu Leancă, cu Maia Sandu, ăștia care au iscălit furtul 

miliardului într-o declarație colectivă la Guvern, aceștia se adună toți împotriva lui Ion Ceban. 

Noi până acuma avem trei puteri, două puteri oligarhice și Partidul Socialiștilor. De ce? Nu este 

secret că la spatele lui Năstase sunt acest clan Țopa, împreună cu al doilea clan de la PD, cu 

Vladimir Plahotniuc, au avut un business comun și un business bancar, care au împărțit banii 

Moldovei foarte mult timp. Și nu îmi e frică să spun că aceasta este un adevăr. De la bani s-au 

sfădit” (30.05.2018); În fotoliul de primar al Capitalei poate să ajungă o copie fidelă a lui Dorin 

Chirtoacă, dacă oamenii îl vor vota pe Andrei Năstase. De această părere sunt mai mulți oameni 

de știință și cultură din Capitală. Pentru a nu admite un asemenea scenariu, ei îndeamnă oamenii 

să voteze pentru un profesionist, care va crea condiții pentru renașterea orașului. Urmărind 

declarațiile lui Andrei Năstase, oamenii de știință și cultură au ajuns la concluzia că acestea au mai 

mult un caracter politic și mai puțin administrativ. Ei au subliniat că un comportament similar a 

avut fostul edil al Capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, cel care a adus Chișinăul într-o situație 

dezastruoasă. Valentin Beniuc, rectorul IRIM: ,,Aproape 10 ani, Chișinăul a fost la cheremul unui 

personaj care se numește Dorin Chirtoacă, care a fost involuția – de fapt a fost o involuție a 

Chișinăului, care actualmente este la genunchi, în gunoi, în apele reziduale care curg din sistemele 

de canalizare. Chișinăul nostru nu mai este cel cu care, eu, fiind puțin mai tânăr, mă mândream. 

Andrei Năstase, care cu certitudine, în opinia noastră, va promova politicile lui Dorin Chirtoacă, 

politica unei demagogii electorale” (31.05.2018); Candidatul PPPDA, PAS și PLDM pentru 

postul de primar al Capitalei, Andrei Năstase, a încălcat Codul electoral prin faptul că a folosit 

cetățeni străini și imaginea unui politician din România pentru a se promova. Constatarea îi 

aparține șefului misiunii de observare a alegerilor Promo-Lex, Pavel Postică. El a precizat că 

legislația prevede clar că implicarea sub orice formă a persoanelor ce nu dețin cetățenia Republicii 

Moldova în acțiunile electorale reprezintă o ilegalitate. Șeful misiunii de observare a alegerilor 

Promo-Lex a declarat că Andrei Năstase a postat fotografii pe o rețea de socializare alături de 

președintele PNL din România, în care acesta își exprimă sprijinul pentru candidatul PPPDA în 

turul 2 al alegerilor locale noi. O altă abatere comisă de Andrei Năstase este folosirea cetățenilor 

străini pentru îndemnul la vot în sprijinul său (01.06.2018).  

 

Detaliere: 

 
Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 44 min. 06 sec. 32 min. 30 sec. 11 min. 24 sec. 12 sec. 

A. Năstase, PPPDA 27 min. 30 sec. 04 min. 15 sec. 08 min. 00 sec. 15 min. 15 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

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

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 44 min. 06 sec. 15 min. 31 sec. 28 min. 35 sec. 

A. Năstase, PPPDA 27 min. 30 sec. 04 min. 15 sec. 23 min. 17 sec. 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PSRM a fost cel mai reflectat 

partid politic – cu 66,7%, urmat de PPPDA – cu 33,3%.   

 
 

 

Conotația reflectării:  
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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.  

PSRM a fost mediatizat în context pozitiv în cadrul subiectelor despre: Guvernul de la 

Chișinău, controlat de Partidul Democrat, face totul pentru a compromite relațiile moldo-ruse. 

Acest proces poate fi contracarat doar după alegerile parlamentare din această toamnă, prin 

schimbarea conducerii țării. Declarațiile au fost făcute de șeful statului Igor Dodon pentru agenția 

rusă ,,Tass”. El a precizat că Partidul Socialiștilor, care își dorește restabilirea bunelor relații cu 

Rusia, are toate șansele pentru a prelua puterea. Igor Dodon, președintele Republicii Moldova: 

,,Toate sondajele arată că Partidul Socialiștilor are posibilitatea reală de a obține majoritatea în 

Parlament. Experiența arată că, de obicei, forțele de dreapta, dacă au această posibilitate, se 

unesc sau sunt unite de către Washington și Bruxelles împotriva partidelor pro moldovenești…” 

(citat) (28.05.2018); De Ziua Copiilor, mai mulți oameni au organizat o petrecere pentru copiii lor 

pe un teren de joacă pentru copii de pe strada Andrei Doga, care a fost salvat de la distrugere. 

Printre cei intervievați, unul dintre părinți declară: ,,Am încercat să contactăm mai mulți 

funcționari și toți ne spuneau: ,,Nu ține de competența noastră”. Singurul care ne-a ajutat a fost 

Partidul Socialiștilor. Ne-am adresat și băieții au răspuns cu amabilitate. Ne-au ajutat, deoarece 

au înțeles problema noastră și noi, cu dânșii împreună, participam la ședințele de judecată”. În 

subiect se menționează că locuitorii de pe strada Andrei Doga, 32/2, s-au pomenit cu singurul 

spațiu de odihnă și joacă în pericol în 28 ianuarie 2016, când terenul a fost îngrădit cu un gard 

metalic. Firma de construcții intenționa să inițieze lucrări de săpare a fundației, fără a consulta 

opinia oamenilor și a colecta semnăturile necesare. Atunci constructorii dădeau asigurări că dețin 

toate actele pentru inițierea construcției. În apărarea locatarilor au sărit consilierii și deputații 

socialiști. Ei au constatat că firma de construcții a admis mai multe abateri. Ca urmare, gardul a 

fost înlăturat, iar terenul de joacă a fost păstrat (01.06.2018). 

În context negativ, PSRM a apărut în subiectul despre: Un edificiu de pe strada 31 August 

din Capitală în care își are sediul PPPDA ar fi fost privatizat fraudulos de publicația ,,Glasul 

Națiunii”, fondată de Vasile Năstase, fratele candidatului pentru postul de primar general Andrei 

Năstase. În timp ce membrii PSRM organizau conferința de presă în preajma sediului, mai mulți 

membri PPPDA au ieșit cu pancarte și lozinci împotriva socialiștilor (,,Mafia imobiliară e 
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patronată de socialiști”; ,,Noi ocrotim, voi distrugeți”), iar la final au pus muzica la volum mare, 

pentru a-i împiedica pe socialiști să discute cu jurnaliștii (29.05.2018). 

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 58 min. 33 sec. 34 min. 51 sec. 23 min. 15 sec. 27 sec. 

PPPDA 29 min. 11 sec. 04 min. 15 sec. 08 min. 00 sec. 16 min. 56 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 97,2%, iar cota femeilor a fost - de 2,8%.  

 

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

în perioada de raport 20 mai – 03 iunie 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. Candidatul PPPDA, 

Andrei Năstase, a fost  mediatizat în preponderență în context negativ.  

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 

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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

Totodată au fost atestate:  
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 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”. La data de 28.05.2018, a fost difuzat un subiect despre o 

conferință de presă organizată de către reprezentanții Societății Civile, care condamnă 

discursul plin de ură promovat de echipa lui Andrei Năstase. După ce un adept al PPPDA 

a îndemnat la acțiuni de violență împotriva oponenților, un grup de juriști le-a solicitat 

autorităților statului să reacționeze și să contracareze orice instigare la ură din partea 

concurenților electorali. Analizând retorica promovată de echipele celor doi candidați 

pentru funcția de primar al Capitalei, un grup de juriști a constatat că adepții lui Andrei 

Năstase lansează în spațiul public îndemnuri de natură să provoace sentimente de ură 

împotriva unor oameni sau chiar comunități. Potrivit liderului Mișcării „Urmașii lui 

Ștefan”, Dumitru Roibu, unele platforme care îl sprijină pe candidatul PPPDA i-au asociat 

pe alegătorii lui Ion Ceban cu oile: Această pagină vine deschis și spune că cetățenii care 

l-au votat pe Ion Ceban sunt oi.”  Reporter: Astfel de mesaje lansate de echipa lui Andrei 

Năstase vin să radicalizeze grupurile sociale și să instige la agresiune, spun experții. Cel 

mai îngrijorător caz, în opinia lor, a avut loc vinerea trecută, când un membru al echipei 

candidatului PPPDA a cerut ca oponenții lor să fie uciși (secvență din cadrul evenimentului 

– Andrei Năstase : „Acești oameni nu trebuie atacați. Acești oameni...” intervine un bărbat: 

„Uciși”). Lipsește poziția lui Andrei Năstase.   

La data de 30.05.2018, a fost difuzat un subiect despre conferința de presă organizată de 

către reprezentanții Societății Civile, care și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că 

Andrei Năstase evită dezbaterile cu Ion Ceban, lipsindu-i pe alegători de posibilitatea de 

a-i adresa întrebări. Igor Sîrbu, președintele organizației obștești „Scutul Moldovenesc”: 

„Sediul dlui Năstase este într-o clădire, un monument arhitectural extraordinar de frumos, 

care a fost privatizat ilegal. Cunosc că dl Năstase este un jurist foarte bun, dar nu înțeleg 

de ce au pus mâna pe acest monument prin fraude și prin ilegalități? Cum putem permite 

ca Primăria să nimerească în mâinile unui corupt, unui profesionist jurist care continuă 

schemele începute de către precedentul primar.” Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de 

Tineret „Voievod”: „Toată mafia asta politică în frunte cu Leancă,, cu Maia Sandu...Ăștia 

care au iscălit furtul miliardului într-o declarație colectivă la Guvern, se adună toți 

împotriva lui Ion Ceban. Noi acum avem trei puteri: două puteri oligarhice și Partidul 

Socialiștilor. Nu este secret că la spatele lui Năstase este acest clan Țopa care, împreună 

cu al doilea clan de la PD, cu Vladimir Plahotniuc, au avut un business comun și un 

business bancar, care au împărțit banii Moldovei foarte mult timp. Nu mi-i frică să spun c 

ei de la bani s-au svădit”. Lipsește poziția părților vizate. 

La data de 01.06.2018 a fost difuzat un subiect despre declarațiile șefului Misiunii de 

observare a alegerilor Promo-LEX, Pavel Postică, cu privire la încălcarea codului electoral 

de către candidatul PPPDA, Andrei Năstase. Astfel, Pavel Postică a menționat că Andrei 

Năstase, a încălcat codul electoral prin faptul că a folosit cetățeni străini și imaginea unui 

politician din România pentru a se promova, postând fotografii pe o rețea de socializare 

alături de președintele PNL din România, în care acesta își exprimă sprijinul pentru el în 

turul doi al alegerilor locale noi. O altă abatere comisă de Andrei Năstase este folosirea 

cetățenilor străini pentru îndemnuri la vot în sprijinul său. Pavel Postică, șeful Misiunii de 

observare a alegerilor Promo-LEX: „Am putea să le calificăm drept spoturi video sau 

imagini video în susținerea aceluiași candidat din partea PPPDA, Andrei Năstase, în care 

cetățeni străini îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să acorde suport și vot de încredere 

acestui candidat.” Pavel Postică a mai spus că, oficial, nu se știe dacă există o legătură 

cauzală între acele spoturi și distribuirea lor de către Năstase, însă acțiunile candidatului 

PPPDA trebuie revăzute, întrucât, art. 47 alin. (2) din Codul Electoral prevede clar 
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interdicția pentru astfel de acțiuni. Poziția lui Andrei Năstase nu a fost solicitată vizavi de 

acuzațiile aduse. 

 

 

 

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018 postul de televiziune 

„Exclusiv TV” nu a comis 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 al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a fost 

reflectat în volum de 61,6%, iar candidatul, PSRM, Ion Ceban, a fost mediatizat în volum – 

de 38,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Conotația reflectării: 

 

 
 

 Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPPDA, 

a fost mediatizat în context pozitiv în subiectele despre: În cadrul unei conferințe de presă, 

candidatul PPPDA a venit cu soluții privind stoparea instalării abuzive a barierelor din Chișinău. 

Andrei Năstase: „Vă promit cu toată responsabilitatea că în calitate de primar al municipiului 

Chișinău vom avea un oraș care va fi redat oamenilor, locuitorilor. Un oraș care să fie al nostru, 

al tuturor, unde nu vom mai avea garduri, bariere instalate ilegal cu care ne umilesc zilnic hoții 

acestui stat. Lucrurile mari încep de la libertatea noastră, libertatea de a vorbi și de a avea acces 

la libertate”. Întrebat de jurnaliști de ce nu a dat curs invitației socialistului Ion Ceban pentru a 

merge cu el la dezbateri în fața Arcului de Triumf, proeuropeanul Andrei Năstase a răspuns: „Am 

multă treabă de făcut. Prioritățile mele sunt legate, în primul de rând, de prioritățile oamenilor. 

Am continuat să fac ceea ce am făcut de-a lungul timpului nu doar în campania electorală, am 

mers la oameni de trei ani de zile. Ei cu circul, noi cu munca, eu zic că acum avem de muncit, nu 

de triumfat și am un sfat pentru toată lumea, să facem ceva pentru țara asta și nu să vorbim. În 

perioada în care nu am avut nicio pârghie, împreună cu colegii noștri am făcut ceva pentru țară. 

Cei care au avut pârghii încă nu s-au săturat de vorbit”. În cadrul subiectului se mai menționează 

că Andrei Năstase a avut și un mesaj pentru cetățeni: „Îndemn toată lumea să iasă la vot cât mai 

masiv, am demonstrat că se poate și haideți să realizăm schimbarea, iar schimbarea se realizează 

prin schimbarea de oameni, nu prin schimbarea de scaune, computere. La timpuri noi, oameni 

noi. Un vot unit împotriva demagogiei, a minciunii, a oligarhiei, a înțelegerilor obscure între 

Plahotniuc și Dodon, între grupurile de interese ale mafiei naționale și regionale. Ceea ce este 

bun trebuie continuat, ceea ce este prost trebuie ridicat și asta o vom face într-un mod corect, 

respectând legea” (23.05.2018); Andrei Năstase s-a întâlnit cu locuitorii din Cricova. În cadrul 

discuției, Andrei Năstase și echipa sa i-a asigurat că suburbiile, inclusiv Cricova, vor rămâne în 

componența municipiului și se vor bucura de o integrare dinamică, cu infrastructură modernă, 

drumuri bune, iluminat inteligent, condiții preferențiale pentru mediul de afaceri. Candidatul 

PPPDA: „Voi avea discuții și cu autoritățile publice locale, le-am inițiat deja, astfel încât, după 

data de 3 iunie să putem demara proiecte importante pentru oameni din domeniul canalizării, din 

domeniul apeductului, din domeniul iluminatului public, a unui transport eficient și suficient 

pentru locuitorii din suburbii, pentru un trai decent, pentru un aer curat” (23.05.2018); Andrei 
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Năstase a avut o întâlnire cu angajații Parcului de Troleibuze numărul doi din capitală. În cadrul 

întrevederii au discutat despre construcțiile neautorizate. Andrei Năstase: „...de asta am spus că 

vom digitaliza, vom transparentiza procesul, îl vom debirocratiza, și de ce să nu realizăm ceea ce 

fac statele civilizate sau cum se conduce în statele celelalte. Nu începe nimeni să construiască 

acolo până nu au făcut în jur trotuare, până când nu au tras țevile de canalizare, apeduct...”. 

Candidatul PPPDA i-a îndemnat pe cei prezenți să iasă masiv la vot: „Eu vă îndemn pe toți să ieșit 

masiv la vot, la timpuri noi, oameni noi. Împreună, credeți-mă, putem să ajungem să avem o viață 

mai bună, să avem o calitate a traiului mai bun, confortabil. Avem un program foarte amplu pentru 

suburbii” (24.05.2018); Ion Ceban s-a prezentat la întâlnirea organizată de Andrei Năstase cu 

locuitorii din sectorul Buiucani. Sunt prezentate imagini în care candidatul PPPDA, Andrei 

Năstase, mulțumește mulțimii că a venit la eveniment: „Una și bună, votați, mulțumesc. Da, 

mulțumesc foarte mult, mai vreți să rămâneți că a venit… Oameni buni, vă mulțumesc foarte 

mult… Oameni buni, vă mulțumesc încă odată, vă invit pe toți pe data de 3 iunie să ieșiți la vot 

cât mai masiv să-i dăm acestui binom oligarhic și hibrid „Plahotniuc-Dodon” și candidatului lui, 

deghizat astăzi într-un mielușel, într-o mioriță, dar vă amintiți când l-a mușcat pe Chirtoacă de 

ureche?... (mulțimea îl aplaudă și strigă bravo!)… Ceea ce vă promit eu, voi fi cât se poate de 

exigent, dar, în același timp, drept” (25.05.2018); Andrei Năstase a organizat o conferință de presă 

pe malul Nistrului, unde a declarat: „Suntem îngrijorați de consecințele ce ne pot aduce oligarhii 

preocupați doar de interesele lor personale și buzunarele proprii. Asta înseamnă deficit de apă în 

robinete, creșterea prețurilor la apă, îmbolnăvirea populație etc.… Noi am avut întotdeauna o 

poziție principială față de această crimă ecologică, având în calcul și participarea la proteste 

întru salvarea Nistrului. În calitatea mea de primar voi solicita chiar din prima zi, pe baza 

atribuțiilor care le are primarul în domeniul cooperării cu administrația publică centrală, voi 

solicita maximă transparență pe acest subiect, voi insista să particip la toate negocierile moldo-

ucrainene ce vizează viitorul Nistrului”. În cadru a evoluat și Mihai Popescu, vicepreședintele 

PAS: „Echipa lui Andrei Năstase știe ce trebuie să facă și noi, împreună cu PAS, DA și PLDM, 

vom depune toate eforturile să transformăm nu doar Vadul  lui Vodă, dar și toate suburbiile și 

întreg municipiul Chișinău”. În altă ordine de idei, Andrei Năstase a menționat și primele acțiuni 

necesare după data de 3 iunie: „Credibilizare instituției Primăriei prin eliminarea haosului și a 

corupției de acolo, prin implementarea unei viziuni clare pe termen scurt, mediu și lung, prin 

eliminarea schemelor care astăzi fac ca municipalitatea să rateze miliarde de lei. Avem nevoie de 

o mobilizare exemplară. Vă invit la vot pe data de 3 iunie” (28.05.2018); Andrei Năstase declară 

război construcțiilor ilegale și acaparărilor frauduloase a terenurilor publice. Candidatul PPPDA a 

declarat că nu va permite mafiei imobiliare să ia terenurile de joacă pentru copii, terenurile dintre 

blocuri, parcurile și spațiile verzi: „…Această mafie imobiliară care ne sufocă zi de zi, care a 

ajuns să facă front comun și la Președinție, și la Parlament, și la Guvern, și la municipalitate, să 

nu permitem ca această mafie imobiliară, care ne ia terenurile de joacă pentru copii, care ne ia 

terenurile de lângă blocuri, care ne ia parcurile, spațiile verzi, care ne fură din trotuare, această 

mafie trebuie oprită și o putem opri doar împreună cu dvs. Pe 3 iunie punem începutul schimbării 

la Chișinău, iar mai apoi în întreaga țară”. Alexandru Slusari, membru PPPDA: „…Noi vă 

promitem că vom schimba aceste lucruri din prima zi când Andrei Năstase ajunge primar general” 

(29.05.2018); Octavian Țâcu, istoric și comentator politic, a declarat, în cadrul unei emisiuni la un 

post de televiziune privat, că după o victorie a forțelor proeuropene, Andrei Năstase ar putea deveni 

o locomotivă a partidelor de dreapta în campania pentru alegerile parlamentare din toamnă: „El 

va fi o locomotivă și asta este un lucru bun pentru opoziție. El va fi o locomotivă care va atrage 

după el această victorie și, în plus, are instrumente suficiente pentru a convinge electoratul că 

lucrurile pot fi schimbate” (30.05.2018); În cadrul unei emisiuni de dezbateri, Andrei Năstase a 

venit cu un apel către cetățeni: „Eu îi invit pe toți locuitorii Chișinăului să voteze în continuare 

schimbarea. Vă invit pe fiecare dintre dvs. să-mi analizați prestația mea de-a lungul timpului, să-

mi analizați faptele și mai puțin vorbele care se spun despre mine”. Andrei Năstase despre 

soluționarea problemei privind transportul public: „Întâi de toate avem nevoie de o analiză foarte 

minuțioasă, un audit foarte minuțios. Vom asigura completarea parcului de troleibuze și autobuze 
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și vom lupta permanent pentru un transport ecologic. Vom amenaja cât se poate de bine stațiile 

pentru autobuze și troleibuze, le vom dota cu panouri electronice. Timp de un an de zile am putea 

să ajungem să avem panouri electronice și de ce nu, să implementăm, așa cum s-a întâmplat la 

Cluj, Oradea sau în alte orașe importante din România. Resursele pe care vrem să le acumulăm 

pentru a mări numărul de troleibuze, le avem… Stabilim niște reguli foarte și foarte clare atât 

pentru posesorii de microbuze și taxiuri… Nu aș vrea să intru în mai multe amănunte pentru că 

este nevoie de o analiză profundă, să vedem care este alternativa acestui transport și alternativa 

rămâne totuși majorarea numărului de transport electric, ecologic. Eu nu mă pot arunca cu cifre 

în vânt, așa cum o fac contracandidații mei. Vom face o analiză atât la nivelul transportului public, 

cât și la nivelul transportului privat… Strategii, planul urbanistic general îl avem din 2007 și tot 

îl actualizează și nu-l mai fac. Eu sunt omul cuvântului și vreau să fac analiza înainte de a mă da 

cu părerea”. Întrebat dacă va candida la parlamentare în cazul în care va ajunge primar, Andrei 

Năstase a declarat: „Noi am făcut un program pentru 2018, pentru 5 ani de zile, până în 2023, și 

îmi voi respecta angajamentul față de cetățeni. În momentul în care îmi vor acorda această 

încredere, ăsta e răspunsul meu: am venit la Primărie nu pentru o jumătate de an, voi continua și 

după, iar restul sunt speculații ale lui Plahotniuc și Dodon și a candidatului lor” (30.05.2018); 

Andrei Năstase va propune la Primărie constituirea unei direcții care să se ocupe de protecția, 

restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric, arhitectural și arheologic din Chișinău: 

„Constituirea unei direcții la nivel municipal, care se va ocupa nemijlocit de protecția, 

restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului nostru istoric, arhitectural și arheologic. Vom 

dispune revizuirea registrului monumentelor istorice la nivel municipal. Vom cere același lucru și 

la nivel central. Facilități fiscale pentru cei care au în proprietate sau gestiune o clădire istorică. 

Ajustarea planului general de urbanism la cerințele și practicile Consiliului Europei și ale 

UNESCO. În bugetul municipal vor fi alocați bani pentru cercetare. Un al șaselea punct va fi 

includerea membrilor comunității în restaurarea, reabilitarea și dezvoltarea moștenirii istorice 

din imediata lor apropiere sau pe care o au în gestiune. Restaurarea Primăriei Chișinău, 

aprobarea unei strategii municipale de conservare și reabilitare a patrimoniului”. Andrei Năstase 

afirmă că în prezent nu există o strategie de restaurare a monumentelor istorice și Chișinăul riscă 

să rămână fără patrimoniul său arhitectural. În cadru a evoluat și liderul PAS, Maia Sandu: „Noi 

cu dumneavoastră putem să oprim aceste abuzuri. Putem face acest lucru ieșind la vot pe 3 iunie”. 

Vicepreședintele DA, Alexandru Slusari: „Andrei Năstase și blocul antioligarhic nu au experiența 

schemelor criminale și o astfel de experiență nu va exista. Vom avea experiența distrugerii acestui 

sistem și tragerea la răspundere a celor responsabili. De aceea, nu credeți cuvintelor, lozincilor 

celor care au avut toate posibilitățile să se lupte cu mafia funciară, să păstreze monumentele” 

(30.05.2018); Candidatul PPPDA este de părere că la modernizarea orașului Chișinău trebuie 

inclusă inteligența tinerilor. Astfel, Năstase își propune să implementeze un program în trei pași, 

primul fiind clusterizarea economiei Chișinăului: „Clasterile reunesc companiile din industrie, de 

exemplu IT, energie verde, mobilă, alimentați etc. Universitățile și autoritățile locale, companiile 

vin cu resurse financiare și relații comerciale. Universitățile vin cu pregătirea resurselor umane 

și cu cercetarea științifică. Autoritățile vin cu politici publice adecvate și cu garanții de stabilitate. 

Cuvintele cheie în acest proces sunt inovarea și transferul tehnologic care pot produce valoare 

adăugată, mare. Clasterele sunt un model de parteneriat public privat și o asociere simplă și 

eficientă pentru a face economia să funcționeze”. Al doilea pas va fi orientarea spre o economie 

verde, fiind promovate resursele regenerabile: „Toate clădirile claseterelor vor fi dotate cu 

panouri fotovoltaice. De asemenea, apa de ploaie va fi colectată în bazine și folosită pentru 

irigarea spațiilor verzi. Municipalitatea va atrage fonduri europene și din alte surse, cum ar fi 

cele elvețiene, norvegiene și altele, pentru a cumpăra autobuze verzi. Iluminatul public va fi bazat 

pe tehnologia led, iluminatul și traficul rutier vor fi controlate prin calculator”. Ultimul pas va fi 

fondul start-up: „Primăria va ajunge să ofere din fonduri disponibile, ca urmare a trecerii la 

economia verde, finanțări care vor fi utilizate pentru a investi în companii de tip start-up inovator. 

În schimbul acestor bani, companiile vor oferi Primăriei un pachet de acțiuni cuprins între 3 și 10 

la sută, în funcție de valoarea finanțării, astfel, va fi încurajată inovarea și creativitatea. Chișinăul 
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are un potențial uriaș de inovare. Reiterez sprijinul meu plenar pentru tineri, asigurându-i de o 

colaborare eficientă și benefică”. Intervenții în cadru a avut și Alexandru Machedon, șef staff 

electoral al lui Andrei Năstase: „Aș vrea foarte mult să le dăm tinerilor o șansă să rămână acasă, 

să-i ajutăm cu fonduri de inovații, cu fonduri de strat-up-uri, să-i ajutăm că chiar ideile lor trăsnite 

să ajungă să fie implementate. Tot aceiași tineri trebuie să participe la implementarea proiectului 

smart city și vă îndemn ca pe 3 iunie să ieșiți la vot, să votăm viitorul nostru într-un oraș 

european”. La finele subiectului este pus pe post îndemnul candidatul PPPDA: „Pe data de 3 

iunie să transformăm această zi într-un moment din care începe o altă etapă. Eu vă îndemn pe 3 

iunie să nu stați acasă, să dăm votul pentru schimbare, pentru viitorul acestei țări, al tuturor la 

noi acasă” (31.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Andrei Năstase a declarat că nu își va 

pierde cumpătul și nu va acționa dur urmare a situaților: „Am nervi de oțel, nu le voi da satisfacție 

niciodată. Prioritar pentru mine și echipa mea sunt oamenii, chișinăuienii și locuitorii din suburbii 

– centura de aur a Capitalei. Pentru ei voi munci, cu ei mă voi întâlni și sfătui pentru a repara 

ceea ce au stricat politicieni ratați și avari cum este Ivan Ceban”. În altă ordine de idei, Andrei 

Năstase s-a referit la modul cum vor fi aranjate lucrurile în Chișinău, pentru ca oamenii să revină 

și să se simtă acasă: „Am spus și repet, Chișinăul se iubește, nu se stăpânește. Vreau și știți că 

vreți și voi ca după 3 iunie să putem spune tuturor că ne-am întors acasă, cu bune sau cu rele. 

Facem curat, aruncăm gunoiul, că înainte nu trebuie să mai fie, sărăcim și suferim, iar așa nu se 

mai poate. Ieșiți la vot și va fi bine, vă promit acest lucru” (01.06.2018); Pugilistul și kickboxerul 

român Cătălin Moroșanu a transmis un mesaj prin care a îndemnat locuitorii municipiului Chișinău 

să iasă duminică la vot. Într-un video postat pe o rețea de socializare, Moroșanu a spus că Andrei 

Năstase îi este prieten și îl consideră un adevărat luptător: „Pe 3 iunie vă aștept la vot, să votați 

până la capăt. Este prietenul meu și îl consider luptător așa ca mine” (01.06.2018); Părinții și elevii 

au ieșit în stradă deoarece sunt revoltați de faptul că în mai multe școli lipsesc blocuri sanitare 

adecvate. Astfel, oamenii au încercat să atragă atenția guvernării asupra dezastrului care domină 

de ani de zile. Manifestanții au scandat: „Nu vrem uniformă acum, dați hârtie și săpun!”, „Măsuri 

concrete, toalete decente”! Prezent la eveniment, Andrei Năstase a promis că va soluționa 

problema prin eliminarea corupției din Primărie: „Ceea ce ne-am propus noi este să eliminăm din 

Primărie corupția, haosul, să implementăm o viziune foarte clară pe termen scurt, mediu și lung, 

astfel încât să putem asigura școlile și grădinițele cu mai multe fonduri, astfel încât să putem crea 

condiții normale pentru activitatea cadrelor didactice și a copiilor” (01.06.2018); La Grădina 

Botanica din Chișinău a avut loc festivalul „Cireșarul Copiilor”. La eveniment a fost prezent și 

Andrei Năstase, împreună cu familia sa. Candidatul PPPDA: „Mi-aș dori ca zâmbetul să nu 

părăsească chișinăuienii de acum încolo niciodată, să ne putem permite „Ziua copiilor” în fiecare 

zi… Eu încerc să fiu alături de copiii mei, de copiii orașului, de copiii țării. Nu de fiecare dată îi 

am aproape, dar sper că într-o bună zi vom avea toate familiile unite acasă, cu părinții alături de 

copiii lor și copiii alături de părinți, astfel încât să ne trăim viața ca niște oameni civilizați” 

(01.06.2018). 

 În context negativ, Andrei Năstase a fost prezentat în subiectele despre: Ion Ceban, în 

cadrul dezbaterilor publice, a vorbit despre suburbiile Capitalei. Prezent la eveniment, Iurie 

Onofriciuc, primar Vadul lui Vodă, l-a criticat pe contracandidatul lui Ion Ceban – Andrei Năstase, 

care a susținut o conferință de presă în localitatea pe care o conduce: „Cam nu mi-a plăcut că vine 

o persoană care nu cunoaște localitatea deloc, care nu știe ce probleme are localitatea și vine și 

propune la populație că noi o să facem... Ce ține de râul Nistru, el nu este în componența 

municipiului” (28.05.2018); Mai mulți consilieri și deputați socialiști au susținut o conferință de 

presă în fața sediului publicației „Glasul Națiunii” din Chișinău. Aceștia susțin că Vasile Năstase 

ar fi privatizat ilegal imobilul, iar liderul PPPDA, Andrei Năstase, stă cu chirie într-o clădire 

obținută în mod fraudulos. Victor Poleacov, consilier PSRM: „Asta așa domnul Năstase dorește 

să se bată cu corupția? Asta așa domnul Năstase dorește să se bată cu ilegalitățile care se 

întâmplă în municipiu? Prin faptul că arendează un bloc care a fost privatizat ilegal? Persoana 

care personal comite ilegalități niciodată cu se va bate cu aceste ilegalități care se întâmplă la 

noi în municipiu. Asta trebuie să o cunoaștem cu toții. De aceea, pe data de 3 iunie eu foarte tare 
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sper că toți noi vom face o alegere corectă și toți noi vom alege o persoană care ani în șir a 

demonstrat că se luptă cu corupția” (29.05.2018). 

 Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a fost 

prezentat în context negativ în subiectele despre: În cadrul unei conferințe de presă, candidatul 

PPPDA a venit cu soluții privind stoparea instalării abuzive a barierelor din Chișinău. Totodată, 

acesta s-a arătat surprins de faptul că socialiștii din CMC au tăcut până acum pe marginea acestui 

subiect. Andrei Năstase: „Dle Ivan Ceban, unde v-a fost curajul în aceste cazuri ieșite din comun 

sau nu ați avut dezlegare de la stăpân sau cum spune un vechi proverb „corb la corb nu-și scoate 

ochii” (23.05.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, a organizat dezbateri în fața Arcului de 

Triumf. O persoană prezentă i-a reproșat: „Dar eu să fiu în locul lui Năstase, eu nici cu urma nu 

m-aș uita la dvs. La revedere! Bravo, Năstase!” și „Dvs. ați fost la PCRM, v-a crescut domnul 

Voronin și domnul de la socialiști v-a cumpărat, să știți că lumea nu-i așa de proastă cum credeți 

voi, Partidul Socialiștilor. În primul rând, toată lumea de la sat, din raioane, cunosc că Dodon cu 

Plahotniuc au o înțelegere” (24.05.2018); Ion Ceban s-a prezentat la întâlnirea organizată de 

Andrei Năstase cu locuitorii din sectorul Buiucani. În cadrul subiectului se menționează că oamenii 

au vrut să plece în semn de protest, însă au fost opriți de un cetățean care a început să-l ia la rost 

pe candidatul socialiștilor: „Zaikin, aici e, este muzeul Zaikin și domnul Ceban cu mama lui au 

amăgit oamenii și au făcut acolo o clădire cu 10 etaje”. A. Năstase: „Oameni buni, vă mulțumesc 

încă odată, vă invit pe toți, pe data de 3 iunie, să ieșiți la vot cât mai masiv, să-i dăm acestui binom 

oligarhic și hibrid „Plahotniuc-Dodon” și candidatului lui, deghizat astăzi într-un mielușel, într-

o mioriță, dar vă amintiți când l-a mușcat pe Chirtoacă de ureche? Iată acum el e așa de blând, 

vă vorbește despre toate, minte la televizor cu nerușinare. Acești oameni trebuie să ajungă într-o 

zi să răspundă pentru toate ilegalitățile care s-au făcut în Primărie, pentru toate furturile, să 

răspundă pentru toate achizițiile publice truncate, pentru toată mafia imobiliară la care ei au 

participat, s-au făcut cu apartamente, s-au făcut cu milioane din contul cui? A dvs., a copiilor 

dvs.! Copiii voștri vor plăti miliardele furate de Plahotniuc și gașca lui, cu ei la șuher (arată spre 

Ceban). Trebuie să scăpăm odată și pentru totdeauna, putem pune începutul schimbării pe data 

de 3 iunie… Candidatul binomului Plahotniuc-Dodon demonstrează… Omule, lasă-mă să 

vorbesc, n-ai vrea să te dai din cameră? Asta este conferința mea, nu a ta. Te rog să te dai într-o 

parte că mă intimidezi. Acești oameni sunt oameni, nu insecte, și veți plăti pentru numirea 

oamenilor „insecte” și nu altfel decât prin justiție. Va veni ziua când vom avea un procuror liber, 

vom avea o justiție liberă. Tu nu poți să-ți bați joc de-a lungul timpului de orașul ăsta doar pentru 

interesul tău personal. Domnule, s-au construit atâtea construcții ilegale în parcurile verzi. Deci, 

acești oameni sunt implicați în acte grave de corupție. Domnule minciună (adresându-se spre 

Ceban)… Iată adevărata lui față, nu cea care vine ca un mielușel la dezbateri, iată adevărata lui 

dantură reparată la GBS de meșterii de la GBS… Din punctul meu de vedere este o manifestare 

de disperare, de lașitate, pentru că în mod normal, nu știu cum poți să califici chestia asta? Eu 

doar nu mă bag la întâlnirile lui, nu-l provoc la nimic…” (25.05.2018); Mai mulți consilieri și 

deputați socialiști au susținut o conferință de presă în fața sediului publicației „Glasul Națiunii” 

din Chișinău. Aceștia susțin că Vasile Năstase ar fi privatizat ilegal imobilul, iar liderul PPPDA, 

Andrei Năstase, stă cu chirie într-o clădire obținută în mod fraudulos. În replică, Vasile Năstase a 

spus că acuzațiile socialiștilor sunt aberante, iar ținta acestora este, de fapt, candidatul forțelor pro-

europene la Primăria Chișinău. Cu o reacție a venit și candidatul PPPDA, Andrei Năstase: „Dacă 

socialiștii au găsit această minciună, sunt jalnici, dar jalnici. Să vii să invoci o ilegalitate atunci 

când există un verdict dat de CEDO, este, pur și simplu, curată disperare. Îi îndemn pe toți și, în 

primul rând, pe cei care fac circ astăzi, pe cei de la PSRM, pe Ivan Ceban, pe toți cei care mint în 

spațiul public să renunțe la retorica de 2 ani de zile a PDM și personal a lui Plahotniuc, să vină 

cu ceva nou, pentru că de atunci și până acum nu s-a schimbat nimic. A rămas în vigoare aceeași 

hotărâre a CEDO” (29.05.2018); Ion Ceban îi cheamă la discursurile sale electorale doar pe 

primarii din suburbii care, direct sau indirect, își manifestă simpatia față de el. Ceilalți sunt trecuți 

cu vederea, pentru că ar avea alte viziuni, străine candidatului PSRM pentru funcția de primar al 

Chișinăului. De această părere este primarul comunei Băcioi, Vitalie Șalari, care spune că mesajul 
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său nu i-ar fi plăcut lui Ceban și celor care îl promovează: „Am fost surprins de faptul că eu nu 

am fost invitat, în calitate de primar, la întâlnirile cu Ion Ceban. Eu presupun că motivul pentru 

care nu am fost invitat la această întâlnire, pentru că nu avea să le placă mesajul, și mi-a fost 

mare surprinderea să văd mulți primari care au candidat și au avut mandatul de la PLDM, și m-

a surprins faptul că se discuta despre susținerea indirectă a acestui candidat… Mesajul meu avea 

să fie unul prompt că nu poate cineva să zombeze, să manipuleze în atâta măsură populația și, de 

fapt, rezultatul din primul tur ce l-au spus oamenii, și indiferent de ce nu ar face, deja oamenii s-

au expus și mesajul meu este atât pentru locuitorii comunei Băcioi, cât și pentru cei din suburbii, 

ca pe 3 iunie să nu fie indiferenți față de soarta municipiului Chișinău, dar și de suburbiile noastre, 

și să iasă masiv la vot” (30.05.2018); Octavian Țâcu, istoric și comentator politic, a declarat, în 

cadrul unei emisiuni la un post de televiziune privat, următoarele: „Chișinăul este Chișinău, asta 

este salvarea noastră, este o fortăreață care nu este pe dinții actualei guvernări, iar voturile de la 

Chișinău și Bălți sunt categoric o înfrângere a binomului, fiindcă la Bălți socialiștii au pierdut, 

iar la Chișinău au pierdut puterea. Și victoria lui Năstase poate fi asigurată prin prezență la vot 

și printr-un vot acordat dreptei la ora actuală, pentru că Ceban nu poate acumula mai mult de 

5%, fizic nu are de unde lua voturi”. Potrivit lui Octavian Țâcu, actuala guvernare ar urma să facă 

tot posibilul ca Primăria Chișinău să ajungă pe mâna socialiștilor, iar zădărnicirea acestui scenariu 

este posibilă doar prin ieșirea la vot a tuturor alegătorilor (30.05.2018); Andrei Năstase afirmă că 

în prezent nu există o strategie de restaurare a monumentelor istorice și Chișinăul riscă să rămână 

fără patrimoniul său arhitectural. Andrei Năstase: „Aici vreau să ne amintim de cazul demolării 

ilegale a conacului Teodosiu de pe strada Ștefan cel Mare, 151 A și B, în 2005, la indicația 

președintelui de atunci, avându-l drept consilier pe tovarășul Ion Ceban”. În cadru a evoluat și 

vicepreședintele PPPDA, Alexandru Slusari: „Îmi apare o întrebare simplă către eroii socialiști: 

Unde ați fost trei ani? Nu l-am auzit niciodată pe Ion Ceban să spună că fracțiunea nu votează 

pentru buget până când nu vor fi stabilite clar liniile roșii pentru centrul istoric. Pentru 

monumentele de arhitectură” (30.05.2018); Președintele PCRM, Vladimir Voronin, s-a referit la 

fostul său coleg de partid Ion Ceban: „Candidații aceștia... Eu mă uit la acesta, pe care îl cunosc 

foarte bine, am fost cândva în echipă, Ceban, e balamut. Acei care nu-l cunosc și nu-l știu, când 

îl aud, le pare că el este foarte competent și clarifică multe probleme. El nu este competent și nu 

clarifică nimic. El, pur și simplu, este informat, pentru că ultimii ani a lucrat în Primărie în calitate 

de consilier municipal și el, vrând-nevrând, printr-o ureche i-a intrat și prin alta i-a ieșit. El a 

auzit de aceste probleme și acum le repetă ca un papagal” (31.05.2018); Un panou publicitar al 

Platformei DA, cu imaginea candidatului Andrei Năstase, instalat la intrarea în comuna Tohatin, 

a fost vandalizat de către necunoscuți. Bărbatul care a descoperit bannerul rupt spune că a mers 

imediat la primarul localității pentru a cere verificarea camerelor de supraveghere, dar s-a constatat 

că acestea nu funcționau. Mihail Sușchevici, membru PPPDA: „Am văzut așa ceva și ne-am dus 

la primărie, dar ei au camere și am cerut înregistrările de la domnul primar, dar el a zis că 

camerele nu lucrează, apoi ne-am dus la polițistul de sector, am scris cerere, a înregistrat-o, a 

mers la panou, a fotografiat și el. ...Ei, bănuim că oponenții noștri, după întâlnirea de aseară cu 

domnul Năstase și domnul Ceban, imediat s-a făcut chestia asta. Deja nu mai au ce mai face, să 

fărâme, să rupă, vandalism de ăsta”. De aceeași părere este și vicepreședintele Platformei 

Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari: „Bandiții s-au apucat de lucru. În urma întâlnirii de ieri, 

când toată conducerea din Chișinău a Partidului Democrat a fost convocată la sediul partidului 

și a primit indicațiile tranșante, precum că este necesar în turul 2 de sprijinit cu toate metodele pe 

Ivan Ceban, metodele lor noi le cunoaștem, ele sunt cele mai mârșave. Nu au argumente să 

convingă oamenii să nu-l voteze pe Andrei Năstase și clar lucru că se vor ocupa cu niște provocări, 

cu acte de vandalizam, cu intimidarea oamenilor, cu încercarea de a frauda alegerile. Așa a fost 

la alegerile prezidențiale din 2016, doar că atunci a fost un pic camuflată coaliția între PDM și 

PSRM, iar în 2018, iată înainte cu 4 luni de alegerile parlamentare, noi practic avem formalizată 

această coaliție între Plahotniuc și Dodon (31.05.2018); Andrei Năstase a venit cu un apel către 

cei care vin cu atacuri asupra sa: „Virulența și violența verbală copiată de la bandiții anilor 90, 

manifestată în timpul emisiunilor televizate și între acestea, a crescut simțitor, mai ales în turul 2 
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de scrutin. Reprezentantul toxic al binomului Plahotniuc-Dodon, deocamdată Ivan Ceban, a 

preluat întocmai stilul, mijloacele și informațiile mincinoase ale holdingului lui Plahotniuc din 

campania prezidențială”. Năstase a precizat că din surse sigure cunoaște că intenția lor era să-l 

facă să-și piardă cumpătul și să reacționeze dur: „Am nervi de oțel, nu le voi da satisfacție 

niciodată. Prioritar pentru mine și echipa mea sunt oamenii, chișinăuienii și locuitorii din suburbii 

– centura de aur a Capitalei. Pentru ei voi munci, cu ei mă voi întâlni și sfătui pentru a repara 

ceea ce au stricat politicieni ratați și avari cum este Ivan Ceban” (01.05.2018); Ion Ceban a făcut 

un bilanț al campaniei sale electorale. În cadrul subiectului se menționează că la eveniment au 

venit și oameni nemulțumiți de candidatura PSRM pentru Primăria Chișinău. Totodată, între timp 

din mulțime s-au auzit strigăte de indignare: „Mincinoșii! Mincinoșii!” (01.06.2018);  Liderul 

PAS, Maia Sandu, a îndemnat locuitorii orașului Chișinău să iasă la vot, în caz contrar, „Chișinăul 

riscă să devină un oraș al bătrânilor abandonați într-o sărăcie tot mai cruntă”. Maia Sandu: „Dacă 

vom sta acasă copleșiți de dezamăgire riscăm să-l aducem în fruntea Chișinăului pe Ion Ceban, 

omul lui Plahotniuc și Dodon, care minte fără să roșească și care trădează interesele oamenilor 

pentru propriul interes” (01.06.2018). 

 În context, pozitiv Ion Ceban a fost reflectat în subiectele despre: Candidatul PSRM, Ion 

Ceban, a organizat dezbateri în fața Arcului de Triumf. La una din întrebările puse în adresa 

acestuia, Ion Ceban a declarat: „Eu în repetate rânduri am explicat de ce am plecat și în ce condiții 

am plecat din PCRM. Eu fac o echipă foarte bună astăzi cu Partidul Socialiștilor” (24.05.2018); 

Ion Ceban, în cadrul dezbaterilor publice, a vorbit despre suburbiile capitalei: „Unul dintre 

viceprimari, care va fi, dacă ajung să fiu primar, va fi responsabil direct de relațiile cu suburbiile. 

Doi. Voi avea un consilier care în fiecare zi se va ocupa nemijlocit de relațiile cu suburbiile. Trei. 

Voi avea o direcție, în urma organizării, care se va ocupa de aceste parteneriate private publice, 

de atragerea investițiilor”. Totodată, în cadru a evoluat unul din primarii prezenți la eveniment: 

„Eu vă doresc succes. Sper că domnul Ceban, fiind în funcția de primar al Chișinăului, se va 

atârna de serviciul său ca și fracțiunea. Atunci sper că vor fi schimbate lucrurile spre bine, în ceea 

ce privesc relațiile Primăriei cu suburbiile. Vreau să vă urez succes și sper că va fi totul bine” 

(28.05.2018); În cadrul unei emisiuni de dezbateri, Ion Ceban s-a referit la problema privind 

soluționarea transportului public: „În ceea ce-mi propun eu este cel puțin 85 de unități noi de 

transport, asta ar însemna 50 de autobuze noi. Avem 72 mln. de lei planificate pentru asamblarea 

troleibuzelor în Chișinău. Acest lucru ne permite să procurăm 20 de troleibuze noi și avem 

planificate 30 mln. ca și garanție care poate servi pentru instituțiile financiare… Trebuie să 

întoarcem rutele profitabile în spațiul public, autobuzelor și troleibuzelor, trebuie să asigurăm că 

aceste mașini să fie securizate din toate punctele de vedere, să readucem acele rute care au fost 

eliminate, dacă putem să readucem în doi ani de zile aceste unități de transport, ne-ar lua de la 2 

la 3 ani de zile… Este strategia transportului public în municipiul Chișinău. Acum se lucrează la 

caietul de sarcini privind schema de încadrare a transportului și noi cunoaștem toate aceste 

lucruri în detaliu, de asta eu vă spun cu cifre concrete” (30.05.2018); Candidatul PSRM, Ion 

Ceban, a declarat, într-o conferință de presă, că va respecta angajamentele enunțate în două 

documente propuse de mai multe organizații din societatea civilă: „Va fi înlăturată orice barieră 

de acces în Primărie, inclusiv polițiștii care păzesc birourile funcționarilor. Interacțiune deschisă 

cu societatea civilă și cu cetățenii în baza unor principii clare. Toate funcțiile de conducere vor fi 

expuse concursurilor publice, ca oamenii să poată să acceadă în aceste funcții, oameni 

profesioniști. În decurs de o lună de zile vor fi puse sarcini foarte concrete în fața tuturor 

conducătorilor de subdiviziuni din Primărie ca cel mult, repet, într-o lună de zile, să apară toate 

planurile de activități cu responsabilii, cu bugetele respective, cu indicatorii de performanță și cu 

termenii nemijlocit”. În cadrul subiectului se menționează că acestea sunt doar câteva dintre tezele 

punctate în documentele cu pricina și de care Ion Ceban spune că va ține cont: „Ceea ce vreau să 

vă spun este că, reafirm public acest angajament, și voi face totul posibil ca în cel mai scurt timp, 

aceste lucruri să devină posibile” (31.05.2018); Ion Ceban a făcut un bilanț al campaniei sale 

electorale: „Am organizat peste 30 de conferințe de presă, am avut peste 150 de întâlniri cu 

alegătorii noștri din diferite colective grădinițe, școli, instituții de sănătate, companii private, 
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întreprinderi municipale. Am dat personal mâna cu peste 20 de mii de locuitori ai Capitalei și le-

am înmânat programul meu electoral”. Ceban a spus că a elaborat un program amplu, care prevede 

soluționarea fiecărei probleme cu care se confruntă astăzi orașul Chișinău: „Vă promit că 

problemele Chișinăului vor fi rezolvate, drumurile se vor repara, pe străzile Capitalei va fi ordine, 

în sezonul rece, municipiul va intra bine pregătit. Un primar bun pentru iarnă se alege de cu 

vară... Avem viziune și un program bun pentru a schimba spre bine viața locuitorilor Capitalei” 

(01.06.2018). 

 

Detaliere: 

 

Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, PPPDA 39 min. 20 sec. 19 min. 38 sec. 18 min. 08 sec. 01 min. 34 sec. 

I. Ceban, PSRM 24 min. 31 sec. 04 min. 40 sec. 10 min. 26 sec. 09 min. 25 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 39 min. 20 sec. 23 min. 06 sec. 16 min. 14 sec. 

I. Ceban, PSRM 24 min. 31 sec. 07 min. 22 sec. 17 min. 09 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PPPDA a fost reflectată în volum 

– de 52,1%, iar PSRM a fost mediatizat în volum – de 47,9%.  

 

Conotația reflectării:  
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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. 

PSRM suplimentar a fost reflectat în context negativ în subiectele despre: În cadrul unei 

conferințe de presă, candidatul PPPDA a venit cu soluții privind stoparea instalării abuzive a 

barierelor din Chișinău. Totodată, Andrei Năstase s-a arătat surprins de faptul că socialiștii din 

CMC au tăcut până acum pe marginea acestui subiect: „E vorba despre cea mai gălăgioasă 

fracțiune, care își rupea cămașa în bucăți, dar și gardurile la toate construcțiile din capitală, în 

acest caz revoltător au tăcut însă ca mielușeii” (23.05.2018); Deputatul PSRM, Vasile Bolea, a 

declarat, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, că dacă liderul PAS, Maia 

Sandu, urma să ajungă Președinte al Republicii Moldova în 2016 ar fi adus în Republica Moldova 

30 de mii de sirieni. În replică, Igor Grosu, secretar general al PAS, a declarat: „Vom ataca în 

judecată acest individ pentru minciunile care continuă să le răspândească în spațiul public. Acest 

gest denotă încă o dată lipsa de imaginație a PSRM, dorința lor de a perpetua în difuzarea 

minciunilor, ne arată cât de xenofob este acest partid. În dorința de a acapara puterea în stat, 

alături de PDM, sunt gata să manipuleze, să speculeze pe nenorocirile altor popoare și nu au de 

gând nimic să construiască, nici să aducă ceva constructiv nici în țară, nici în capitală” 

(23.05.2018); În cadrul subiectului cu titlu „Monopolul publicității, o abatere” se menționează că 

piața de publicitate este împărțită între: Casa Media și Exclusiv, controlate de către șeful PD, 

Vladimir Plahotniuc și, respectiv, Igor Dodon și deputatul PSRM, Corneliu Furculiță. În opinia 

directorului Jurnal TV, Val Butnaru, înțelegerile de cartel constituie o crimă gravă oriunde în lume: 

„Înțelegerile care au loc între o casă de vânzări care aparține lui Plahotniuc și alta prin interpus, 

prin deputat Furculiță, îi aparține lui Dodon. În felul acesta, ei torpilează și vor să ruineze 

celelalte televiziuni care nu depind de aceste două personaje” (24.05.2018, în reluare 26.05.2018 

și 27.05.2018); În cadrul subiectului din 25.05.2018 se menționează că, „deși liderii PD și PSRM 

afirmă necontenit că nu au interese comune, faptele demonstrează contrariul. Cârdășia dintre 

aceste două partide este vizibilă, mai ales la nivel de consilii locale, unde prin vot comun sunt 

promovate diferite construcții dubioase și decizii de înstrăinare a patrimoniului. Este și cazul 

primăriei orașului Codru, unde aleșii locali au împărțit terenuri unor persoane interpuse și rude 

apropiate, în urma unei decizii luate cu doar 5 minute înainte de a începe ședința Consiliului”. 

Conform spuselor jurnalistului, declarațiile au fost făcută de către unul dintre consilierii orașului 

Codru, Andrei Roșca. În acest context sunt prezentate câteva imagini de la ședință, unde cel care 

filmează întreabă: „Parcă socialiștii nu participă la jafuri?! Domnule Țurcanu, parcă socialiștii 

nu... De-am te bâlbâi? O să treacă 2018 și o să stați toți la pușcărie, o să vedeți”; Andrei Năstase 

declară război construcțiilor ilegale și acaparărilor frauduloase a terenurilor publice. Drept 

exemplu este adusă construcția pe terenul din strada Visarion Belinski, 4, din sectorul Buiucani. 

Astfel, participanții la conferință au difuzat și un fragment din ședința CMC, unde mai multe 

fracțiuni, inclusiv cea a Partidului Socialiștilor, au votat pentru eliberarea certificatului de 

urbanism cu regim de înălțime necesară beneficiarului. Alexandru Slusari, membru PPPDA: „Ei 

nu au votat pentru înstrăinare, dar pentru schimbarea destinației, parcă nu-i înstrăinare, dar e 

schimbare de destinație, ei parcă nu votează multe decizii, dar asigură cvorumul, ei profită de 

beneficii, dar, totodată, să nu răspundă pentru nimic, să mănânce usturoi cu Plahotniuc, dar 

repede să ia gumă” (29.05.2018); În cadrul subiectului cu titlu „Averile socialiștilor, de jure și de 

facto” se menționează că unii membrii ai PSRM declară că au proprietăți la un preț mai mic de 

zeci de ori față de cel real, iar alții sunt săraci pe hârtie, dar, în realitate, au imobile scumpe. Astfel: 

„alesul PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Comarov, fost director al Centralei 

Electrice de Termoficare nr. 2, declară că este proprietarul a două case – una de peste 230 de metri 

pătrați, în Republica Moldova, și alta de 140 de metri pătrați, în Ucraina. În declarația de avere a 

funcționarului, prima locuință este catalogată drept vilă, iar în actele de la cadastru – drept „căsuță 

de vacanță”. Vila-căsuță din acte, evaluată la nici 300 de mii de lei, este, în realitate, un adevărat 

castel, ridicat pe un vârf de deal, în satul Miclești, raionul Criuleni. Un alt consilier municipal 

socialist, Serghei Basiuc-Brânzei, declară o casă cu o suprafață de peste 250 de metri pătrați, 
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evaluată la peste un milion și jumătate de lei. Tot el este proprietarul a trei apartamente și a două 

terenuri cu o suprafață totală de opt ari. Basiuc-Brânzei are și două mașini, cumpărate la prețuri 

dubios de mici. Consilierul PSRM în CMC, Serghei Doina, susține că nu are nicio locuință și nici 

un teren, el însă este inclus în lunga listă a funcționarilor moldoveni cu  mașini scumpe în realitate, 

dar ieftine pe hârtie”. Pe marginea acestui caz și-au expus opinia și invitații emisiunii „Cabinetul 

din umbră”, care au afirmat că membrii PSRM ar fi protejați de Vladimir Plahotniuc. În acest 

context sunt puse pe post declarațiile lui Victor Ciobanu, unul dintre invitați: „Ei așa stau bine 

merci, în fracțiunea asta a socialiștilor, care, de fapt, este, în realitate, un „cardabalet” al lui 

Plahotniuc. El are nevoie de această matahală cu stegari roșii, că asta doar mai poate vinde în 

Occident, sperietoarea asta și  de asta îi păstrează” (01.06.2018). 

 În context pozitiv, PSRM a fost mediatizat în subiectul despre: Ion Ceban a organizat o 

întâlnire electorală cu primarii din suburbii. Este prezentată o secvență video din cadrul unei 

emisiuni în care primarul de la Budești, Nina Costiuc, afirmă: „Noi știm că în CMC sunt 19 membri 

ai Partidului Socialiștilor și este o forță care contează foarte mult” (30.05.2018). 

 

Detaliere: 

 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PPPDA 44 min. 40 sec. 20 min. 58 sec. 21 min. 45 sec. 01 min. 57 sec. 

PSRM 41 min. 01 sec. 05 min. 03 sec. 16 min. 52 sec. 19 min. 06 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 99,7%, iar cota femeilor a fost - de 0,3%.  

 

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

în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018, a reflectat prin volumul de timp acordat în 

preponderență  candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase.  
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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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și 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”. La data de 24.05.2018 a fost difuzat un subiect despre 

Cererea de urgentare a examinării sesizării, depusă în urmă cu patru luni la Consiliul 

Concurenței, de patru posturi de televiziune, inclusiv Jurnal TV. În document s-a denunțat 

înțelegerea de cartel dintre două instituții, care au împărțit piața de publicitate - Casa Media 

și Exclusiv, controlate de către șeful PD, Vladimir Plahotniuc, și, respectiv, Igor Dodon și 

deputatul PSRM, Corneliu Furculiță. Petiționarii cer  insistent ca cei implicați în acest 

aranjament ilegal să fie taxați conform legii. În opinia directorul Jurnal TV, Val Butnaru, 

înțelegerile de cartel constituie o crimă gravă oriunde în lume: „Înțelegerile care au loc 

între o casă de vânzări care aparține lui Plahotniuc și alta prin interpus, prin deputat 

furculiță îi aparține lui Dodon. În felul acesta ei torpilează și vor să ruineze celelalte 

televiziuni care nu depind de aceste două personaje”. Val Butnaru conchide că înțelegerile 

de cartel există nu doar pe piața publicitară. Ele există și în politica moldovenească. Șefa 

Consiliului Concurenței, Viorica Cărare, nu a fost de găsit la telefon pentru o reacție. 

Menționăm că sesizarea a fost semnată de către posturile Jurnal TV, TV 8, Pro TV și RTR 

Moldova. Totodată, prin plângere mai extinsă, postul de televiziune „Jurnal TV” a 

deconspirat faptul că beneficiarii finali ai acestor înțelegeri de cartel sunt oligarhul 

Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon și Corneliu Furculiță, prin care petiționarii cer Consiliului 

Concurenței lichidarea înțelegerii, sancționarea vinovaților și liberalizarea pieței 

publicitare. Tot atunci a fost solicitată și intervenția partenerilor de dezvoltare străini, 

pentru a pune presiune pe autorități la stoparea abuzurilor reclamate. Lipsește poziția 

părților vizate. 

 Pct. 38 din „Concepției 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”, care prevede: „În ziua precedentă zilei alegerilor și în ziua alegerilor 

este interzisă agitația electorală. În aceste zile, radiodifuzorii nu au dreptul să difuzeze 

informații care îi pot determina/influența pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alți 

concurenți electorali ori de a se abține de la vot.” La data de 3 iunie 2018 în cadrul buletinelor 

de știri au fost difuzate subiecte cu context electoral. Astfel: 

În cadrul buletinului informativ „Jurnalul orei 12” a fost prezentat subiectul „Năstase, vot 

pentru un viitor mai bun”. În cadrul subiectului liderul PPPDA Andrei Năstase este prezentat 

la secția de votare declarând următoarele: „...am votat pentru valorile mele, care sunt sigur că 

sunt împărtășite de foarte multă lume. Am votat pentru adevăr, am votat pentru demnitate. Am 

votat pentru respect de oameni, pentru responsabilitate...Eu am o mare încredere în oameni, 

în chișinăuieni și sunt sigur că astăzi își vor alege un primar demn, un primar curajos....”.  

În cadrul aceluiași buletin se menționează că și candidatul socialiștilor Ion Ceban s-a prezentat 

la secția de votare. Reporterul (Voice over) menționează că „Ceban a spus că va continua 

proiectele inițiate de fostul primar, Dorin Chirtoacă”. Ion Ceban: „Sunt unele proiecte bune, 
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cu siguranță le vom continua, proiecte care sunt în derulare la momentul de față cu BERD-ul 

și BI-ul restul le vom face noi, sunt multe inițiative pe care le vom realiza neapărat”.  

Tot aici, în direct prezentatorul ia legătura cu un membru activ al diasporei moldovenești, 

Dumitru Vicol: „...din păcate noi am fost dezamăgiți de mai multe ori de vectorul european 

însă, pe acest fundal au fost implicați doi, trei noi lideri domnul Năstase, doamna Sandu, care 

s-au poziționat pe poziția asta anticorupție. Chiar dacă suntem dezamăgiți în continuare, noi 

le mai dăm o șansă acestor persoane și în al doilea rând, aceste persoane au fost active în 

lupta anticorupție și mă face să înțeleg că ar trebui să dau votul, acestui bloc dintre partide 

creat... Nu cred că mulți din tineri vor fi fericiți având niște socialiști la primărie, de aceea 

rămâne după mine că, cât de dezamăgiți suntem oricum rămâne singura metodă de guvernare 

din partea cetățenilor, votul, și noi trebuie să-l exercităm dreptul ăsta”.   

În cadrul buletinelor informative „Jurnalul orei 13” și „Jurnalul orei 14”  a fost prezentat 

subiectul „Năstase, vot pentru un viitor mai bun”. Liderul PPPDA Andrei Năstase s-a prezentat 

la secția de votare și fiind întrebat pentru ce a votat? Acesta a răspuns: „...am votat pentru 

valorile mele, care sunt sigur că sunt împărtășite de foarte multă lume. Am votat pentru 

adevăr, am votat pentru demnitate. Am votat pentru respect de oameni, pentru 

responsabilitate...Eu am o mare încredere în oameni, în chișinăuieni și sunt sigur că astăzi își 

vor alege un primar demn, un primar curajos....”. Tot aici reporterul menționează: „Andrei 

Năstase s-a născut în satul Mândrești, raionul Telenești, avocat de profesie el a demascat mai 

multe scheme de corupție în cazuri răsunătoare de interes public. În 2015 a participat la 

înființarea platformei civice „Demnitate și Adevăr” și este unul din liderii mișcării 

protestatare din RM. În același an a fost ales președinte al Biroului Executiv al grupului de 

inițiativă constitut în vederea organizării referendumului republican de modificare a 

Constituției sub aspectul alegerii și demiterii directe a președintelui de către popor, limitarea 

imunității parlamentare și reducerea numărului de deputați de la 101 la 71. În decembrie 2015 

a fost ales președinte al formațiunii politice Platforma „Demnitate și Adevăr” ideea fondării 

unui partid fiind votată de către oamenii care au participat la proteste. A. Năstase este 

căsătorit și are 3 copii”. În același reportaj sunt prezentate și date biografice a candidatului 

PSRM, Ion Ceban.  

Suplimentar în cadrul buletinului informativ „Jurnalul orei 14” este prezentat Vasile Năstase 

în direct prin legătură telefonică: „...acest oraș are nevoie de un om care să facă politici, nu 

politică, dar politici. Ceea ce a zis astăzi Ivan Ceban este totalmente  greșit, că un primar nu 

trebuie să facă politici, păi tocmai trebuie să facă politici astfel încât să scoată din mizerie 

orașul. Prin politici publice, prin politici financiare, prin politici administrative, prin politici 

sociale, păi asta se întâmplă în toată lumea și ceea ce a spus astăzi Ivan Ceban este pur și 

simplu o inepție și această inepție văd că o turuie și Dodon și Greceanîi. Am urmărit acum la 

NTV un material despre alegeri unde din 15 minute,14 min. și jumătate au fost despre pro 

socialiștii și doar 20 secunde au arătat cum a votat contracandidatul lui I. Ceban, Andrei 

Năstase. Au arătat cum a mers pe la biserică, cum a mai mers nu știu pe unde...deci este foarte 

evident și clar că guvernarea lucrează pentru ei... Dacă primăria va rămâne pe cursul ei 

european, în toamnă, avem mari speranțe pentru a câștiga alegerile parlamentare și să 

direcționăm RM spre integrarea europeană și spre valorile civilizație continentale ”.   

La ora 14:16 în cadrul „Breaking news” cu Dumitru Mișin, unul din invitații în platou Lilian 

Carp, deputat în Parlamentul R. Moldova, menționează: „...prezența oricum va dicta, deci o 

prezență la vot cât mai ridicată, dă o șansă mai mare candidatului de dreapta și este important 
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ca lumea să iasă la vot și asta este foarte clar, dar ceea ce vreau să vă spun, și electoratul de 

stânga este foarte dezamăgit în candidatul pe care l-au înaintat și în acțiunile pe care le 

întreprinde PSRM”.  Tot aici, sunt prezentate secvențe video din cadrul buletinelor 

informative, cu Andrei Năstase care împreună cu familia sa a participat la vot. În cadru a 

evoluat Andrei Năstase: „...am votat pentru valorile mele, care sunt sigur că sunt împărtășite 

de foarte multă lume. Am votat pentru adevăr, am votat pentru demnitate. Am votat pentru 

respect de oameni, pentru responsabilitate...Eu am o mare încredere în oameni, în chișinăuieni 

și sunt sigur că astăzi își vor alege un primar demn, un primar curajos....” Tot aici reporterul 

menționează: „Andrei Năstase s-a născut în satul Mândrești, raionul Telenești, avocat de 

profesie el a demascat mai multe scheme de corupție în cazuri răsunătoare de interes public. 

În 2015 a participat la înființarea platformei civice „Demnitate și Adevăr” și este unul din 

liderii mișcării protestatare din RM. În același an a fost ales președinte al Biroului Executiv 

al grupului de inițiativă constitut în vederea organizării referendumului republican de 

modificare a Constituției sub aspectul alegerii și demiterii directe a președintelui de către 

popor, limitarea imunității parlamentare și reducerea numărului de deputați de la 101 la 71. 

În decembrie 2015 a fost ales președinte al formațiunii politice Platforma „Demnitate și 

Adevăr” ideea fondării unui partid fiind votată de către oamenii care au participat la proteste. 

A. Năstase este căsătorit și are 3 copii”.  

Suplimentar în cadrul buletinului informativ „Jurnalul orei 19”, a fost prezentat subiectul 

„Năstase, vot pentru un viitor mai bun”. Liderul PPPDA, Andrei Năstase, prezentat la secția 

de votare a declarat: „...am votat pentru valorile mele, care sunt sigur că sunt împărtășite de 

foarte multă lume. Am votat pentru adevăr, am votat pentru demnitate. Am votat pentru respect 

de oameni, pentru responsabilitate...Eu am o mare încredere în oameni, în chișinăuieni și sunt 

sigur că astăzi își vor alege un primar demn, un primar curajos....”. Tot aici reporterul 

menționează: „Andrei Năstase s-a născut în satul Mândrești, raionul Telenești, avocat de 

profesie el a demascat mai multe scheme de corupție în cazuri răsunătoare de interes public. 

În 2015 a participat la înființarea platformei civice „Demnitate și Adevăr” și este unul din 

liderii mișcării protestatare din RM. În același an a fost ales președinte al Biroului Executiv 

al grupului de inițiativă constitut în vederea organizării referendumului republican de 

modificare a Constituției sub aspectul alegerii și demiterii directe a președintelui de către 

popor, limitarea imunității parlamentare și reducerea numărului de deputați de la 101 la 71. 

În decembrie 2015 a fost ales președinte al formațiunii politice Platforma „Demnitate și 

Adevăr” ideea fondării unui partid fiind votată de către oamenii care au participat la proteste. 

Andrei Năstase este căsătorit și are 3 copii”.  

 

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 09 iunie 2018 postul de televiziune 

„Jurnal TV” nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  
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Ren Moldova 

 

 

În perioada de raport 23 mai – 10 iunie 2018, postul de televiziune „Ren Moldova” nu a 

difuzat, în cadrul buletinelor de știri, subiecte cu tentă electorală sau politică.  

Totodată, s-a atestat: 

 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 1700 și 2300, în limbajul mimico-

gestual sau prin titrare sincron pentru persoanele cu deficiențe de auz și prin semnal sonor 

pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Astfel, la data de 23-25.05.2018 și 28.05.2018 

postul de televiziune „Ren Moldova” a difuzat buletinul informativ „Новости без 

политики” care conținea, în colțul drept al ecranului un pătrat de dimensiuni mici, în 

interiorul căruia gesticulează o figură de om. Totodată, la data de 26.05.2018 postul de 

televiziune „Ren Moldova” a difuzat buletinul informativ „Новости без политики” fără a 

fi interpretat în limbaj mimico-gestual sau titrare sincron.  
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RTR Moldova 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, Andrei Năstase a fost mediatizat în 

volum de 55,2%, iar Ion Ceban a fost reflectat în proporție – de 44,8%.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

 Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PSRM, a fost 

nuanțat în context pozitiv în subiectele despre: În cadrul unei dezbateri publice, candidatul PSRM, 

Ion Ceban, s-a referit la rezolvarea ambuteiajelor din Chișinău, precum și la îmbunătățirea situației 

transportului public. El consideră că parcările subterane, dar și cele etajate, vor ajuta să fluidizeze 

traficul: „În zona Doina sau în zona Aeroportului, oamenii pot lăsa automobilele. Acolo este un 

teren aflat în proprietate municipală, acolo se pot afla de la 300 la 1500 de unități de transport, 

iar de acolo oamenii se pot folosi de transportul public”. În cadrul subiectului se mai menționează 

că Ion Ceban planifică să ajusteze trecerile de pietoni pentru persoanele cu posibilități limitate, dar 

și instalarea unor noi semafoare (24.05.2018); Ion Ceban este de părere că primarul trebuie să se 

ocupe de oraș, dar nu de politică. În cadrul subiectului se afirmă că Ion Ceban, candidat PSRM, 

după victoria la alegeri va repara drumurile, va amenaja parcurile, va rezolva problemele 

oamenilor străzii și a familiilor socialmente vulnerabile. Ion Ceban s-a referit și la îmbunătățirea 

domeniilor medicinii și învățământului. Candidatul socialiștilor a declarat că principalele 

probleme cu care se confruntă medicii și învățătorii sunt salariile mici și lipsa spațiului locativ, 

adăugând că PSRM lucrează concomitent la două programe „Casa mea” și „Locuință accesibilă”. 

În subiect se menționează că odată veniți la putere, echipa PSRM intenționează să repare în jur de 

80 de grădinițe și să deschidă grupe noi. La fiecare propunere sunt planuri concrete pe care Ion 

Ceban se obligă să le îndeplinească (25.05.2018); Întru-un interviu acordat postului de televiziune 

„RTR Moldova”, Ion Ceban s-a referit atât la șansele sale, cât și ale contracandidatului său privind 

alegerile din 3 iunie 2018: „Eu știu de ce Andrei nu vine la dezbaterile electorale. Eu am sute de 

inițiative, el are zero. Nu are soluții de combatere a corupției, are o pată neagră asupra biografiei. 

Eu însă nu pot fi învinuit, eu pot spune despre colaborarea lui cu Plahotniuc cu Țopii și finalizând 

cu privatizări ilegale, cu 11 case fără surse de venit. Avem soluții pentru fiecare problemă. În 

CMC suntem o echipă foarte mare. Noi lucrăm. Consider că noi vom câștiga” (26.05.2018); În 

cadrul subiectului din 28.05.2018 se menționează că candidatul socialiștilor știe cum va rezolva 

problema suburbiilor. Pentru început este necesar de rezolvat problema transportului, care face 

legătură cu capitala. Împreună cu echipa sa a elaborat o serie de proiecte pentru suburbii pe care 

le va realiza imediat după ce va ocupa funcția de primar. Astfel, sunt puse pe post intervențiile lui 

Ion Ceban: „Acel viceprimar care va fi responsabil cu suburbiile va fi ales împreună cu 
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dumneavoastră. Eu doresc ca anume voi să înaintați candidatura care credeți că este potrivită și 

care vă va ajuta”; Ion Ceban a promis ca din luna septembrie a anului curent să înceapă lucrările 

de reconstrucție a stației de epurare. Acesta a afirmat că mâlul de la stația de epurare nu este 

prelucrat corespunzător. Candidatul socialiștilor: ,,Contractul de 26 mln. de euro pentru 

reconstrucția stației de epurare este deja semnat, pentru el au semnat și socialiștii. Acolo vor 

apărea bazine mari, vor fi reparate centrifugele și separatoarele” (29.05.2018); În cadrul unei 

emisiuni televizate de dezbateri, candidatul PSRM a declarat că în decurs de un an, echipa lui a 

reușit să stopeze mai mult de 70 de construcții ilegale și activ monitorizează cum sunt folosite 

terenurile din proprietatea municipiului: „Noi avem la activ peste 70 de construcții pe care le-am 

oprit din cele 300 care se află în construcții. V-am chemat la aceste dezbateri pentru că personal 

am dorit să vă arăt această hartă. Aceasta este diferența dintre noi”. Ion Ceban a mai menționat 

că membrii PSRM se preocupau de construcțiile ilegale înainte de a fi consilieri sau deputați 

(30.05.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, a declarat că Primăria va fi deschisă pentru oameni: 

,,Chiar din prima săptămână voi înlătura orice obstacol care îngrădește intrarea în Primărie. Voi 

organiza administrarea în colaborare cu societatea civilă și voi accepta inițiativele ce vin din 

partea acestora. Voi face un regulament clar a consultațiilor publice”. În subiect se menționează 

că odată ajuns în funcția de primar, Ion Ceban se va preocupa de elaborarea unui plan urbanistic 

și va cere structurilor responsabile din Primărie planurile pentru viitorul apropiat: ,,În decurs de o 

lună de zile, în fața conducătorilor de direcții vor fi puse sarcini clare pentru a prezenta toate 

planurile de acțiuni cu indicația celor responsabili, bugetul și indicii de performanță, cu indicarea 

termenului, când și ce lucrare trebuie să fie efectuată”. Totodată, se menționează că orice numire 

în funcții de conducere se va face în baza unui concurs și a meritelor persoanei (30.05.2018); 

Organizația Veteranilor din Republica Moldova, Asociația Nevăzătorilor din Moldova și familiile 

cu mulți copii consideră că numai echipa PSRM este capabilă să facă ca oamenii cu posibilități 

limitate să trăiască în oraș mai confortabil. De asemenea, aceștia sunt de părere că orașul mai curat 

poate să-l facă numai candidatul PSRM, Ion Ceban. În subiect se mai menționează că PSRM în 

CMC nu o dată a demonstrat că este dispus să ajute oamenii cu dizabilități, votând pentru anumite 

proiecte (31.05.2018); Ion Ceban a organizat ultima conferință din campania sa electorală. A 

mulțumit echipei pentru munca depusă, locuitorilor orașului pentru interesul pe care l-au 

manifestat asupra programului electoral. Candidatul PSRM: „Am expus în detalii fiecare 

compartiment din programul meu. Am menționat cum voi realiza cele propuse, de unde voi lua 

banii necesari și care va fi rezultatul. Voi face asta din respect pentru locuitorii Capitalei și sunt 

convins că oamenii au obosit de lozinci și populism. Oamenii doresc decizii concrete. Consider că 

am reușit să transmit mesajul meu fiecărui cetățean și să-i conving că o viață mai bună e un 

obiectiv cât se poate de realizabil”. În subiect se mai menționează că Ion Ceban a refuzat mandatul 

de deputat în favoarea celui de consilier CMC ca să fie mai aproape de problemele orașului, iar 

după alegeri a promis că va fi la fel de deschis spre dialog, așa cum a și fost până la moment 

(01.06.2018).  

 În context negativ, Ion Ceban a fost mediatizat în subiectul despre: În cadrul unui interviu 

acordat postului de televiziune „RTR Moldova”, Andrei Năstase s-a referit atât la șansele sale, cât 

și a contracandidatului său privind alegerile din 20 mai 2018: „Pentru mine rezultatul nu a fost 

neașteptat. Eu credeam că în primul tur voi avea chiar 35 sau 37 %. Sunt obligat să câștig aceste 

alegeri fiindcă oamenii așteaptă schimbări. Vremuri noi, oameni noi. Contracandidatul meu a 

avut posibilitatea timp de 10 ani să facă schimbări, să demonstreze, și în calitate de consilier 

prezidențial, și în calitate de viceprim-ministru, și în calitate de deputat, și în calitate de 

conducător al celei mai mari fracțiuni în CMC, el a avut aceste posibilități de a demonstra. Cu 

părere de rău, el s-a ocupat cu geopolitica, cu fleacuri, iar eu tot timpul m-am ocupat de 

protejarea miliardului în buget împreună cu zecile de mii de oameni” (26.05.2018). 

Candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a fost 

prezentat în context pozitiv în subiectele despre: Andrei Năstase a promis că dacă va ajunge primar 

va demonta toate barierele instalate ilegal. El a adus asigurări că va întoarce orașul oamenilor și 

că toți vor fi egali în fața legii (24.05.2018); În cadrul unei emisiuni din țara vecină, candidatul 
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PPPDA, Andrei Năstase, a venit cu un îndemn către toți cetățenii moldoveni care se află pe 

teritoriul României să voteze pe 3 iunie pentru candidatura sa. Astfel, este pus pe post un citat al 

lui Andrei Năstase plasat pe o rețea de socializare: „Aș face un îndemn către toți cei care trăiesc 

astăzi în România. Fac un apel către toți să-și îndemne frații, surorile, prietenii din Chișinău să 

iasă la vot. Avem nevoie de mobilizare totală, noi trebuie să scăpăm de corupție și de haosul din 

Capitală. De aceea, eu am venit aici, în România, ca să vizitez orașele Suceava, Oradea, Cluj, ca 

să preiau de la ei experiență. Colaborarea cu orașele mari ale României presupun nu numai 

schimb de experiență, dar și posibilitatea de a obține fonduri europene, dar și române. Așa că 

avem mult de lucru. Chișinău înseamnă mult pentru Republica Moldova, pentru România și pentru 

întreaga Europa”. La finele subiectului, jurnalista vine să specifice că Andrei Năstase este susținut 

de PAS, PLDM, PL, PPEM și PUN (25.05.2018); În cadrul unui interviu acordat postului de 

televiziune „RTR Moldova”, Andrei Năstase s-a referit atât la șansele sale, cât și ale 

contracandidatului său privind alegerile din 20 mai 2018: „Pentru mine rezultatul nu a fost 

neașteptat. Eu credeam că în primul tur voi avea chiar 35 sau 37 %. Sunt obligat să câștig aceste 

alegeri fiindcă oamenii așteaptă schimbări. Vremuri noi, oameni noi. Contracandidatul meu a 

avut posibilitatea timp de 10 ani să facă schimbări, să demonstreze, și în calitate de consilier 

prezidențial, și în calitate de viceprim-ministru, și în calitate de deputat, și în calitate de 

conducător al celei mai mari fracțiuni în CMC, el a avut aceste posibilități de a demonstra. Cu 

părere de rău, el s-a ocupat cu geopolitica, cu fleacuri, iar eu tot timpul m-am ocupat de 

protejarea miliardului în buget împreună cu zecile de mii de oameni” (26.05.2018); În primul an 

de mandat, Andrei Năstase intenționează să acorde atenție drumurilor, transportului public și 

parcărilor. Este pus pe post un citat al lui Andrei Năstase, scris pe o rețea de socializare: ,,În oraș 

vor fi suficiente parcări publice, zone pietonale și piste pentru bicicliști. Persoanelor cu nevoi 

speciale li se va asigura condiții de acces”. În subiect se mai menționează că în planurile lui 

Năstase mai figurează și mărirea numărului de troleibuze, precum și de electrobuze dotate cu 

condiționere și pandusuri (28.05.2018); Candidatul PPPDA a promis că dacă va ajunge primar va 

întreprinde toate măsurile pentru ca legea și drepturile fiecărui cetățean să fie respectate: „Sunt 

încrezător că timp de un an vom face lucruri bune în oraș. Administrația va lucra transparent, 

eficient, în interesul oamenilor, iar după aceasta vom lucra la alte proiecte mari, deja în viitorul 

mandat” (29.05.2018); Andrei Năstase, candidat la Primăria Chișinău din partea PPPDA, a promis 

îmbunătățirea serviciilor medicale, dar și instituirea unui mecanism de măsurare a calității 

serviciilor prestate: „Va fi introdusă sistema de notare a calității serviciilor prestate. Medicul de 

familie va avea dreptul să circule gratuit în transportul public pentru a vizita pacienții la 

domiciliu”. Mai mult decât atât, Andrei Năstase intenționează să atragă tinerii medici și studenți 

la diferite acțiuni de promovare a unui mod de viață sănătos, în special în școli și grădinițe. De 

asemenea, va crea condiții pentru practicarea sportului: ,,În acest sens vor primi susținere 

inițiativele sectorului privat. În oraș vor fi construite terenuri, centre de agrement, care vor face 

parte din programa municipiului de promovare a unui mod de viață sănătos. Pe lângă acestea vor 

fi implementate politici de subsidii pentru a vizita sălile sportive” (30.05.2018); Un grup de 

profesori universitari a organizat o conferință de presă în care și-au anunțat susținerea pentru 

candidatul PPPDA, Andrei Năstase. Potrivit acestora, Andrei Năstase este cea mai bună 

candidatură pentru a fi ales primar, iar programul său electoral este cel mai bun și bine structurat 

(31.05.2018); Andrei Năstase a anunțat că în Chișinău va fi elaborat un program de susținere a 

micului business din suburbii: „Noi vom acorda susținere antreprenorilor și mediului de afaceri. 

Împreună cu investitorii vom crea condiții de dezvoltare”. Astfel, el a promis stimulente 

antreprenorilor care vor angaja persoane cu dizabilități. De asemenea, în cazul în care va câștiga 

alegerile electorale, va începe o campanie de atragere a investițiilor atât din interior, cât și din 

exterior, îndreptate spre modernizarea infrastructurii, ridicarea nivelului de deservire socială și 

întărirea potențialului instituțional al municipalității (31.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei 

Năstase, a declarat că dacă va ajunge primar al Capitalei va elimina din instituțiile Primăriei 

persoanele care se fac responsabile de delapidarea fondurilor publice, trucarea licitațiilor, 

gestionarea frauduloasă a bugetului, precum și de utilizarea abuzivă a bunurilor publice. Andrei 
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Năstase mai menționează că va crea o echipă de profesioniști, selectați pe criterii de integritate, cu 

aptitudini relevante realizării posturilor din organigrama nou formată. La nivel de organizare a 

administrației municipale, Năstase își asumă descentralizarea și transferarea mai multor atribuții 

preturilor de sector, în special atribuții legate de serviciile comunale, utilități publice și dezvoltare 

economică locală. Candidatul PPPDA: „Un lucru important în menținerea angajaților este 

creșterea lor profesională continuă, instruirea să fie certificată de instituțiile europene. Va fi 

elaborată o nouă etică a lucrătorului de stat bazată pe bunăvoință și comportament responsabil. 

Niciun cetățean nu va fi subestimat sau ignorat” (01.06.2018).  

 În context negativ, Andrei Năstase a fost reflectat în subiectul despre: Întru-un interviu 

acordat postului de televiziune „RTR Moldova”, Ion Ceban s-a referit atât la șansele sale, cât și 

ale contracandidatului său privind alegerile din 3 iunie 2018: „Eu știu de ce Andrei nu vine la 

dezbaterile electorale. Eu am sute de inițiative, el are zero. Nu are soluții de combatere a corupției, 

are o pată neagră asupra biografiei. Eu însă nu pot fi învinuit, eu pot spune despre colaborarea 

lui cu Plahotniuc cu Țopii și finalizând cu privatizări ilegale, cu 11 case fără surse de venit. Avem 

soluții pentru fiecare problemă. În CMC suntem o echipă foarte mare. Noi lucrăm. Consider că 

noi vom câștiga” (26.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, PPPDA 23 min. 56 sec. 12 min. 11 sec. 10 min. 48 sec. 57 sec. 

I. Ceban, PSRM 19 min. 26 sec. 15 min. 18 sec. 03 min. 34 sec. 34 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 23 min. 56 sec. 08 min. 08 sec. 15 min. 48 sec. 

I. Ceban, PSRM 19 min. 26 sec. 08 min. 10 sec. 11 min. 16 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al partidelor politice mediatizate, PPPDA a fost prezentat în volum 

– de 53,8%, urmat de PSRM – cu 46,2%. 

 

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.  
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 PPPDA a fost prezentat suplimentar în context negativ în subiectul despre: Consilierii 

socialiști din CMC au protestat în fața sediului PPPDA, fiind nemulțumiți de privatizarea ilegală 

a edificiului. În cadru a evoluat Alexandru Odințov, consilier CMC din partea PSRM: „Edificiul a 

fost privatizat în baza hotărârii judecătorești. Această hotărâre a favorizat furtul a mai mult de 

50 de terenuri din municipiul Chișinău” (29.05.2018).  

 

Detaliere: 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PPPDA 24 min. 46 sec. 12 min. 11 sec. 11 min. 18 sec. 01 min. 17 sec. 

PSRM 21 min. 15 sec. 15 min. 18 sec. 05 min. 19 sec. 38 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 100%.  

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

Moldova”, în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018, a reflectat 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 „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 și facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligația de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 09 iunie 2018 postul de televiziune 

„RTR Moldova” nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

Direcția monitorizare TV 


