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Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „Prime”, cel mai mediatizat candidat electoral 

la funcția de Primar General al mun. Chișinău a fost candidatul independent Silvia Radu – 

cu 36,8%, urmată de Andrei Năstase – cu 29,6%. Candidatul PSRM, Ion Ceban, a fost 

reflectat în volum de 11,9%, Valeriu Munteanu – de 8,9%, iar Regina Apostolova – de 7,2%. 

Constantin Codreanu a fost mediatizat în proporție de 1,9%, urmat de Victor Strătilă și 

Vasile Costiuc, cu 1,6% și, respectiv, 1,4%. Alexandra Can și Alexandr Roșco au  acumulat 

mai puține de 1 la sută. 
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Conotația reflectării: 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

obținut o conotație negativă a reflectării, în cadrul subiectului despre: Jurnalistul și editorialistul 

Nicolae Negru pune la îndoială intențiile nobile ale liderului Partidului DA, Andrei Năstase, finul 

de cununie al oligarhului condamnat penal Victor Țopa. Acesta a scris într-un articol pentru Ziarul 

Național că cel care anunță lupta împotriva oligarhiei este doar o sculă oligarhică. Negru a 

menționat că este o idee perversă faptul că se mizează pe o persoană obscură, dubioasă și un 

diletant în locul unui profesionist. Totodată, jurnalistul se întreabă dacă aceasta nu seamănă cumva 

a diversiune kaghebistă și dacă nu ar trebui speranța noastră să fie curată ca lacrima. Nicolae Negru 

a mai scris că este regretabil faptul că membrii PAS, în frunte cu liderul Maia Sandu, nu și-au 

apărat punctul de vedere și nici interesul, dar s-au conformat unei decizii dubioase luate de alții 

pentru a-l susține pe Năstase la funcția de primar al Capitalei. Mai ales că Năstase a indicat în 

declarația sa de avere că nu a câștigat niciun leu. Recent, într-o conferință de presă, Năstase a spus 

că din cele două mașini pe care le deține, una a fost vândută cu 35 de mii de euro, echivalentul a 

aproape 720 de mii de lei. Totuși, acești bani nu îi ajung. Acesta mai are în proprietate 11 case, 

printre care una luxoasă în Germania. Locuința se află în orașul Bad Homburg la 25 de kilometri 

de Frankfurt. Acolo locuieşte soţia şi cei trei copii ai săi. Liderul PPDA a evitat în repetate rânduri 

să ofere explicaţii cu privire la neclarităţile din declaraţia sa de avere (21.04.2018); În plină 

campanie electorală, candidatul la funcția de primar general al Capitalei din partea Partidului 

Platforma DA, Andrei Năstase, se ia din nou de presă. Jurnaliștii de la portalul Ziarul Național 

sunt amenințați cu judecata dacă nu vor publica dezmințire la știrea unde a fost reflectat un accident 

de la Bălți cu implicarea mașinii lui Năstase. Mai mult, finul oligarhului condamnat penal Țopa, a 

venit cu o cerere prealabilă în adresa redacției Ziarului Național pe motiv că îi este lezată onoarea, 

demnitatea, reputația profesională și viața de familie. Jurnalistul Vitalie Hadei a scris într-un articol 

că Năstase se încurcă în declarații. Liderul PPDA a menționat în cererea prealabilă că în ziua în 

care s-a produs accidentul, mașina lui nici nu era la Bălți. "Noi în știre nici nu am afirmat că este 

mașina lui. Doar am spus că este mașina care de obicei obișnuiește să se deplaseze dumnealui. 

Acest lucru, de fapt, este confirmat și de vicepreședintele partidului Alexandr Slusari", a afirmat 

jurnalistul, Ziarul Național, Vitalie Hadei. Vitalie Hadei a mai spus că nu va dezminți nimic din 

ceea ce solicită Năstase și califică acțiunea lui drept o intimidare la adresa Ziarului Național. Cu o 
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zi înainte de acest incident, în cadrul unei conferințe de presă, Andrei Năstase l-a apostrofat pe un 

reporter al postului de televiziune Canal3. Năstase i-a sugerat să-și schimbe jobul. "Oamenii vă 

urăsc! Băiete, ţi-am recomandat să-ţi găseşti un alt loc de muncă", a spus Andrei Năstase. Nu este 

pentru prima dată când Andrei Năstase insultă și agresează jurnaliștii. Acesta a avut de mai multe 

ori un comportament ostil față de reporteri, mai ales când a fost întrebat de ce folosește prompterul 

în conferințe de presă, de ce înjură jurnaliștii sau cum își întreține cele 11 case, dacă nu are niciun 

venit (26.04.2028); Liderul partidului Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care aspiră la fotoliul 

de edil al Capitalei, şi-a lansat, astăzi, campania electorală, printr-o conferinţă de presă. 

Evenimentul s-a lăsat cu un protest. Jurnalistul Vadim Ungureanu i-a propus să includă în 

programul său construirea mai multor toalete publice în Capitală. Manifestantul susţine că în oraş 

este criză de WC-uri, iar ca dovadă a folosit fotografii în care Năstase apare cu pantalonii uzi. Nici 

de această dată, conferinţa organizată de partidul DA nu s-a trecut fără bruscarea şi insultarea 

jurnaliştilor. Vadim Ungureanu a anunţat că este gata să-l susţină pe Andrei Năstase la alegerile 

locale noi din Chişinău, dacă acesta va include solicitarea sa în programul lui electoral. Liderul 

DA a refuzat să discute cu jurnalistul şi a fugit de la conferinţă prin uşa din spate. Colegii lui de 

partid l-au insultat, însă, pe Ungureanu. Deşi Năstase şi-a anunţat programul electoral, el a invitat 

la eveniment doar presa de partid. Echipa CANAL 2 a încercat să afle de la preşedintele DA de ce 

nu a fost chemată toată presa, dar a fost bruscată de membrii formaţiunii. În cadrul evenimentului, 

milionarul Alexandru Machedon, care este șeful staff-ului electoral al lui Năstase, i-a îndemnat pe 

cei prezenţi să doneze bani pentru a susţine campania liderului DA. "Veniţi şi donaţi, o sută de lei, 

o mie de lei, zece mii de lei", a menționat şeful staff-ului electoral al lui Andrei Năstase, Alexandru 

Machedon. Nu este prima dată când Andrei Năstase le cere oamenilor bani pentru a-şi întreţine 

partidul. Recent, el a declarat la un post TV apropiat formaţiunii pe care o conduce că are nevoie 

de sprijin financiar, inclusiv pentru a achita site-urile de știri care să-i mediatizeze pozitiv acțiunile 

politice. Asta în timp ce, potrivit declaraţiei sale de avere, Andrei Năstase deţine zece terenuri 

agricole şi 11 case. El mai are o casă luxoasă în oraşul Bad Homburg din Germania, aflat la 25 de 

kilometri de Frankfurt, unde locuieşte soţia şi copiii săi (28.04.2028); Unii candidaţi la funcţia de 

primar al Capitalei trăiesc pe picior mare. Cel puţin asta rezultă din declaraţiile de avere pe care 

le-au depus la Consiliul Electoral de Circumscripție. Liderul Partidului Platforma Demnitate şi 

Adevăr, Andrei Năstase, a indicat zero lei la capitolul surse de venit. În ciuda acestui fapt, Năstase 

a reuşit să cumpere mai multe bunuri costisitoare. În perioada 2016 – 2017, Andrei Năstase a trăit 

din banii soţiei sale, stabilită în Germania, împreună cu copiii. Ea a obţinut, în ultimii doi ani, un 

venit de aproape 64 de mii de euro. Familia a încasat şi îndemnizaţii pentru copii în valoare de 14 

mii de euro. Potrivit declaraţiei sale de venit, liderul PPDA a reuşit anul trecut să-şi cumpere încă 

un teren agricol, deşi, oficial, nu a avut venituri. Năstase are, în total, nouă loturi de pământ şi 11 

case, una dintre care se află în oraşul german Bad Homburg. Candidatul PPDA a mai declarat un 

venit de 35 de mii de euro obţinut din vânzarea unui Mercedes. El conduce şi un Nissan, care a 

fost implicat recent într-un accident de circulaţie produs la intrarea în orașul Bălți. Presa a mai 

scris că Năstase şi-a folosit propria mamă pensionară, în operaţiuni de spălare a banilor proveniţi 

de la oligarhii penali Ţopa. Acesta a depus pe conturile ei, din venituri personale şi prin transferuri 

de la companii off-shore, peste 5,6 milioane de lei. Suma fabuloasă a fost retrasă în perioada 2009-

2012. Liderul PPDA ar fi aplicat aceeaşi schemă şi în cazul soacrei sale. Năstase a recunoscut că 

a efectuat aceste transferuri şi a explicat cum a cheltuit banii. "Mi-am construit casă, mi-am 

cumpărat un teren. O altă parte din ei am pus pe contul mamei mele. Și observați și aici o 

chestiune: și tot aceeași sumă, cam aceeași sumă am pus-o pe contul soacrei mele. Vedeți că eu 

țin la ele aproape egal. Este absolut un lucru normal", a spus liderul PPDA, Andrei Năstase 

(02.05.2018); Ping-pong între candidatul socialist și cel al partidului DA la funcția de primar al 

Chișinăului. Ion Ceban susţine că Andrei Năstase i-a furat ideile pentru a-şi face campanie 

electorală. Asta după ce anterior, Platforma Demnitate și Adevăr acuza socialiști că le-ar fi furat 

sloganul. "Dacă le comparați cam 60 la sută sunt au fost scoase din programul nostru, foaia 

volantă pe care noi am văzut-o. Dacă lipsește inspirația sau experiența noi nu avem o problemă. 

Ajungem în dezbateri, le discutăm", a afirmat candidatul la funcția de primar al Capitalei, Ion 
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Ceban. La mijlocul lunii trecute Platforma Demnitate și Adevăr i-a acuzat pe socialiști că ar fi 

preluat sloganul folosit de ei la mai multe evenimente, Azi Capitala, mâine toată țara. Asta după 

ce Chișinăul a fost împânzit de bannere în care apare candidatul socialiștilor la funcția de primar 

însoțit de mesajul Salvăm Capitala, apoi salvăm și țara. Însă, expresia revendicată de cele două 

partide a fost folosită în timpul Revoluției din 1989 din România. Atunci, pe străzile Timișoarei 

protestatarii scandau Azi în Timișoara, mâine-n toată țara (02.05.2018); Mai mulţi jurnalişti şi 

reprezentanţi ai ONG-urilor au organizat, astăzi, un marş cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii 

Presei. Evenimentul a început în faţa sediului Parlamentului, iar apoi participanţii au trecut pe 

lângă Reşedinţa de Stat, clădirea Guvernului şi sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului. 

Unii jurnaliști au fost bruscați și ofensați în timp ce își îndeplineau datoria (În imagini apare Andrei 

Năstase.) (03.05.2018); Conducerea Partidului Demnitate și Adevăr a fost acţionată în judecată de 

către interpretul român Cristi Nistor. Acesta a depus o plângere după ce fotografia lui a fost folosită 

pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. Interpretul le-a cerut explicaţii celor de la PPDA, 

însă nu a primit niciun răspuns. "Este o informaţie pe care am aflat-o şi eu de la presa din 

Republica Moldova. Eram conştient de folosirea pozei mele pe acel profil cu mult timp înainte de 

a ajunge în acest sens, dar având în vedere că s-au mai folosit pozele mele pe alte conturi de 

Facebook, nu am dat foarte mare atenţie. Însă am văzut că în acest caz lucrurile au luat puțin altă 

întorsătură, turnură astfel încât fiindu-mi lezată mai mult imaginea a fost cazul să fac ceva în 

acest sens. Am făcut toate demersurile pentru a rezolva legal această problemă", a spus, prin 

telefon, interpretul Cristi Nistor. Cristi Nistor a scris pe pagina sa de Facebook că cel care îi 

folosește poza pe un profil fals o face într-un mod agresiv, insultător și se ascunde mișelește în 

spatele fotografiei. Potrivit interpretului, vicepreședintele PPDA Inga Grigoriu a declarat anterior 

că cel care îl promovează pe Andrei Năstase prin profilul fals Andrei Petru este om real din stânga 

Nistrului. Bloggerul Denis Rusu a scris că numele acestuia este Andrei Petică, originar din 

Molovata Nouă, Dubăsari. Cristi Nistor a menționat că susţinătorul lui Năstase a fost îndemnat să 

șteargă poza pe care o folosește ilegal, însă acesta a răspuns în zeflemea că datorită lui, Nistor a 

ajuns cunoscut în Republica Moldova. Scandalul a ajuns în atenția presei la sfârșitul lunii aprilie. 

Atunci, trolul lui Andrei Năstase a creat un cont fals cu numele Andrei Petru unde a scris că oferă 

30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case ale lui Năstase (04.05.2018); Candidatul 

PPPDA, Andrei Năstase refuză să spună dacă a achitat impozitele pentru cei 200 de mii de euro, 

pe care i-a primit în perioada 2009-2013 de la o firmă înregistrată în zona off-shore. Totodată, 

Năstase a ezitat să ne spună dacă a înregistrat casa de lux din municipiul Chişinău pe numele său. 

După ce reporterul nostru i-a adresat întrebările incomode, candidatul PPPDA i-a oferit cuvântul 

unui alt jurnalist, iar colegul său de partid, Alexandru Slusari a râs copios . Jurnaliștii au scris 

anterior, că în perioada 2009-2013, Andrei Năstase a primit aproape 200 de mii de euro de la o 

firmă înregistrată în zona off-shore, bani expediați pe numele mamei sale, a căror proveniență 

Năstase nu a explicat-o. Potrivit declaraţiei pe venit pentru perioada 2016-2017, Andrei Năstase 

are în proprietate 11 case. Presa a scris că cea mai scumpă dintre ele este situată într-un cartier 

rezidenţial din Capitală. Oficial, locuinţa are o suprafață de 156 de metri pătrați și este estimată la 

peste 2 milioane de lei. Totuşi, jurnaliștii au scris că, în realitate, imobilului cu trei nivele are 

aproape 450 de metri pătraţi și ar costa în jur de șapte milioane de lei. Deși a recunoscut public că 

această casă de lux îi aparține, oficial proprietar al imobilului este mama politicianului, în vârstă 

de peste 80 de ani, care locuiește modest într-un sat din raionul Telenești. În aceeaşi declaraţie se 

mai spune că anul trecut, Andrei Năstase nu a câştigat niciun ban, totuşi el a recunoscut că a vândut 

una dintre maşinile sale cu 35 de mii de euro. Deşi cu aceşti bani, în Chişinău, îţi poţi cumpăra un 

apartament cu două camere, Andrei Năstase s-a plâns că suma este una prea mică pentru el 

(05.05.2018); Sociologii de la Compania Intellect Group susţin că pentru reprezentantul Partidului 

Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, şi-ar da voturile sub 18 la sută dintre cei care au 

participat la sondaj. "La Andrei Năstase, printre punctele slabe putem să observăm că nu a putut 

să obţină susţinere din partea electoratului de dreapta, dar mai concret a partidului unionist. A 

doua greşeală este că acest candidat s-a lansat fără să se consulte cu partidul său de coaliţie. Aici 

mă refer la PAS", a afirmat directorul Intellect Grup, Ian Lisnevschi. Potrivit studiului, Andrei 
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Năstase şi liberalul Valeriu Munteanu sunt candidaţii cu cea mai mare neîncredere din partea celor 

care au participat la sondaj (14.05.2018); Andrei Năstase are cel mai neeuropean program 

electoral. O spune liberalul Valeriu Munteanu, care a analizat programele contracandidaților. L-a 

făcut praf pe cel al candidatului PPDA, precizând că Năstase are propuneri ce încalcă Acordul de 

Asociere al ţării noastre cu Uniunea Europeană. În acelaşi timp, Năstase dă dovadă de o 

necunoaștere profundă a problemelor Chişinăului, spune Munteanu. "Acest program care 

depăşeşte limitele tratatului Uniunii Europene, Acordului de Asociere, ori vă spuneam dacă ar fi 

venit de la domnul Ceban, ar fi de înţeles, dar nu pot să cred că candidatul comun a trei partide, 

care spun că sunt pro-europene nu au găsit specialişti care să vadă aceste inadvertenţe", a spus 

candidatul PL la funcţia de primar al Capitalei, Valeriu Munteanu. Munteanu a mai declarat că 

Năstase încearcă să impună locuitorilor priorități care nu pot fi realizate. Printre ele se numără un 

parteneriat public-privat pentru o linie de sortare, prelucrare şi reciclare a deșeurilor pentru a 

produce energie electrică și termică. Liberalul a precizat că niciun oraș european nu a găsit încă 

vreun investitor care să facă o astfel de investiție destul de costisitoare (14.05.2018); Candidatul 

PPPDA la funcţia de primar al Capitalei, Andrei Năstase, refuză să participe la o dezbatere 

electorală alături de candidatul PL, Valeriu Munteanu, pentru că îi este frică. Declarația îi aparţine 

liberalului, după ce Năstase i-a refuzat invitația. Munteanu a mai spus că e gata să meargă la o 

dezbatere organizată chiar şi de Jurnal TV, post afiliat lui Năstase. "Eu calific refuzul domnului 

Năstase de a veni astăzi la aceste dezbateri ca o teamă, ca o frică de a veni să discutăm despre 

programe. Fără sufleri, fără niciun fel de ajutor, să discutăm şi să vadă lumea cine are program, 

cine nu are, cum sunt întocmite şi cine cunoaşte sau nu cunoaşte bucătăria Primăriei", a spus 

candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu. Candidatul liberalilor a declarat că este gata să 

meargă chiar şi la o dezbatere organizată de Jurnal TV, post afiliat Partidului DA. Mai mult, 

Munteanu e de acord să participe şi la o emisiune moderată de Vasile Năstase, fratele candidatului 

PPDA. "Dacă dumnealui se simte cel mai confortabil la Jurnal TV, eu accept să vin la dezbateri 

chiar acolo. Şi dacă cel mai confortabil dumnealui se simte când această dezbatere va fi moderată 

de jurnalistul Vasile Năstase, eu accept să vin la Jurnal TV la o dezbatere moderată de el", a 

afirmat candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu. Întrebat de reporterul PRIME TV dacă 

va accepta o altă invitație din partea lui Munteanu, Andrei Năstase a refuzat să răspundă. Ieri, într-

o altă conferință de presă, Valeriu Munteanu a declarat că programul electoral al lui Năstase nu 

este deloc unul european și încalcă Acordul de Asociere a Moldovei cu UE. Potrivit celor mai 

recente sondaje, nici Valeriu Munteanu, nici Andrei Năstase, nu vor ajunge în turul doi 

(15.05.2018); Trăieşte pe picior mare, are în proprietate 11 case, este liderul unui partid politic și 

fost candidat în alegerile prezidențiale, dar se simte hărțuit în Republica Moldova. Vorbim despre 

candidatul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr la funcția de primar al Capitalei, Andrei 

Năstase, care a făcut această declarație astăzi în cadrul unei conferințe de presă. În pofida faptului 

că susţine că este hărţuit, Năstase are potrivit declaraţiei de avere, 11 case în Republica Moldova. 

Conform presei, cea mai scumpă dintre ele e situată într-un cartier rezidenţial din Capitală. Oficial, 

locuinţa, ridicată pe un lot de șapte ari, are o suprafață de 156 de metri pătrați și este estimată la 

puţin peste două milioane de lei. Jurnaliștii au scris însă că, în realitate, imobilului de trei nivele 

are aproape 450 de metri pătraţi și ar costa în jur de șapte milioane de lei. Presa a mai scris că în 

ultimii doi ani Andrei Năstase a trăit din banii soției, care locuiește cu cei doi copii în Germania, 

şi care a câştigat în doi ani aproape 64 de mii de euro. O altă sursă de venit a familiei au fost și 

indemnizațiile copiilor, de peste 14 mii de euro. Potrivit jurnaliştilor, Andrei Năstase mai are o 

casă luxoasă în oraşul Bad Homburg din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt. În acelaşi oraş 

sunt stabiliţi și oligarhii Victor și Viorel Țopa, condamnați penal în Moldova(15.05.2018); 

Valoarea de pe piaţă a clădirii istorice în care se află sediul Partidului Demnitate şi Adevăr din 

Capitală este de cinci ori mai mare decât suma cu care a fost privatizată ilegal. O spun experţii 

imobiliari, potrivit cărora, în prezent, preţul imobilului se ridică la aproape 250 de mii de euro şi 

nicidecum la 43 de mii de euro cu cât a fost privatizată clădirea. Andrei Năstase a fost rugat de 

jurnaliştii postului nostru de televiziune să ofere detalii despre privatizarea clădirii şi să spună dacă 

crede că fratele său este pasibil de pedeapsă, dar a evitat să ofere răspunsuri clare. Ulterior, 
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secretarul general al Partidului Demnitate şi Adevăr, Chiril Moţpan, a anunţat că Năstase nu 

doreşte să facă declaraţii (17.05.2018); Jurnalistul Vadim Ungureanu a fost reținut pentru 

huliganism. Acesta a adus în fața primăriei Chișinău o copie din ghips a renumitei sculpturi din 

capitala Belgiei Băieţelul care face pipi. Sculptura instalată în fața clădirii primăriei are capul 

liderului platformei DA, Andrei Năstase. Potrivit ziaristului, astfel el a vrut să-i amintească 

politicianului despre lipsa toaletelor publice în Capitală, menţionând că a avut de suferit chiar el 

din această cauză în luna iulie a anului trecut. Vadim Ungureanu susține că după ce i-a propus 

candidatului la primăria Chișinău, Andrei Năstase, să includă în programul lui electoral un punct 

ce ar viza amenajarea toaletelor publice în Capitală, acesta l-a amenințat cu răfuiala fizică. 

Sculptura a stârnit interesul trecătorilor, care s-au grăbit să facă poze. Unul dintre locuitorii 

Capitalei a propus ca sculptura să fie păstrată pentru istorie. În schimb, angajații oficiului central 

al Poștei Moldovei s-au arătat nemulțumiți de faptul, că statuia este îndreptată spre clădirea poștei, 

iar protagonistul acesteia își face nevoile în direcția lor. Supărat Andrei Năstase l-a comparat pe 

Ungureanu cu o muscă. "Dacă m-aș opri la fiecare zumzăit de muscă, nu aș mai ajunge la 

destinație", a spus candidatul la funcţia de primar al Capitalei, Andrei Năstase (18.05.2018). 

O nuanțare pozitivă a primit Andrei Năstase în subiectul despre: Candidatul PPPDA la 

funcţia de primar al Capitalei, Andrei Năstase, refuză să participe la o dezbatere electorală alături 

de candidatul PL, Valeriu Munteanu, pentru că îi este frică. Declarația îi aparţine liberalului, după 

ce Năstase i-a refuzat invitația. La rândul său Andrei Năstase a declarat că: "Personal, am dat curs 

invitațiilor făcute de agențiile de presă, de posturile de televiziune, de posturile de radio, să 

particip la dezbaterile electorale. O primă dezbatere pe care am avut-o și dacă îmi amintesc bine, 

cred că era chiar prima, s-a produs la IPN, în compania domnului Munteanu, a domnului Costiuc 

și a domnului Roșco. Acolo unde, din varii motive nu am putut să merg, au mers colegii mei care 

m-au reprezentat cu brio", a spus candidatul PPDA la funcția de primar al Capitalei, Andrei 

Năstase (15.05.2018); Anterior, candidatul Partidului Demnitate şi Adevăr la Primăria Capitalei, 

Andrei Năstase, a declarat că, dacă va ajunge în fotoliul de primar, va trage la răspundere toate 

persoanele care au preluat în mod fraudulos imobilele publice din Chişinău (17.05.2018). 

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul PSRM la funcția de primar al 

Capitalei, Ion Ceban și-a propus să uimească chișinăuienii cu ceva care deja exista. Socialistul 

vrea ca oamenii să se poată programa online la medic, să plătească facturile pe internet și tot prin 

aceeași modalitate să-și înregistreze copii la grădiniță. Cert este că toate aceste inițiative sunt 

practicate de ani buni de cetățeni. Ceban nu a putut preciza cât ar costa bugetul municipal crearea 

acestor softuri. "Mi-ați spune că există astăzi și înscrierea online la grădiniță, dar cum 

funcționează pot să vă arăt. Am vorbit cu foarte mulți medici, problema nu este în înscriere, dar 

în acele cozi care se formează la propriu, fizic. Diferite prețuri sau costuri sunt a acestor sisteme 

integrate", a spus candidatul la funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban. Ion Ceban a mai propus 

crearea unei platforme online unde chișinăuienii ar putea sesiza autoritățile municipale în cazul 

unor nereguli. Această funcție se regăsește deja pe site-ul primăriei, la capitolul Alerte. Mai mult, 

candidatul socialiștilor vrea să creeze și o aplicație pe telefonul mobil prin care șoferii să poată 

găsi un loc de parcare (23.04.2018); Strada Ialoveni va fi transformată în zonă de distracţii şi 

recreere, toate întreprinderile industriale vor fi mutate într-o zonă economică liberă a oraşului, iar 

în centrul Capitalei vor fi construite mai multe pasaje subterane. Sunt promisiunile candidatului la 

funcţia de primar al municipiului Chişinău, Ion Ceban. Socialistul a precizat că planurile sale sunt 

grandioase şi că va avea nevoie de vreo 25 de ani să le realizeze în practică. Dacă e să credem 

planului urbanistic elaborat de socialişti, Capitala va fi de nerecunoscut cu Ion Ceban în fruntea 

primăriei. Spre exemplu, candidatul PSRM îşi propune să mute toate birourile administrative din 

centrul Capitalei într-un complex care va fi construit la periferie. "Venim cu un concept clar a 

dezvoltării eficiente a rețelei de drumuri și străzi pentru asigurarea fluxului de transport în centrul 

orașului și crearea unui centru administrativ și de afaceri în baza unei șosele de centură", a spus 

candidatul la funcţia de primar al Capitalei, Ion Ceban. Socialistul mai vrea să construiască pe 

strada Ialoveni un palat al sporturilor, chiar dacă autorităţile au început deja să pună în aplicare un 
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asemenea proiect în apropierea Capitalei. "În această zonă preconizăm construcția unui stadion 

cu o capacitate mare de locuri, dar ți a unui bazin de înot care ar corespunde standardelor 

internaționale, a unui palat al sporturilor de iarnă, a sporturilor pentru terenurilor pentru tenis 

și a stadioanelor a terenurilor pentru golf și a unii hotel", a zis candidatul la funcţia de primar al 

Capitalei, Ion Ceban. Planul urbanistic al Capitalei elaborat de socialişti mai prevede construcţia 

blocurilor de locuit doar în aşa numitele zone de rezervă ale oraşului, construcţia unor noi treceri 

subterane pe Bulevardul Ştefan cel Mare, dar şi edificarea unei zone economice libere a 

Chişinăului unde se vor regăsi toate întreprinderile industriale. Ion Ceban a recunoscut că planurile 

pe care şi le propune sunt grandioase şi că i-ar lua 15-25 de ani ca să le implementeze (27.04.2018); 

Promisiunile electorale curg gârlă. Candidatul la funcția de primar general al Capitalei din partea 

PSRM, Ion Ceban, promite să pună capăt ambuteiajelor. Acesta spune că ele pot fi evitate dacă pe 

străzile largi nu vor mai fi benzi fixe, dar mobile. "Strada Alecu Russo la pădure are șase benzi, 

câte trei în fiecare direcție. Ele nu trebuie să fie fixe. Dacă se instalează semafoare suplimentare 

pe porții de drum, dimineața, de la Ciocana spre Centru, vor duce spre centru vor duce patru sau 

cinci benzi", a menționat candidatul la funcția de primar general al Capitalei, Ion Ceban. Ion Ceban 

a mai propus ca instituțiile de învățământ să nu înceapă lecțiile la aceeași oră, pentru a fi evitat 

fluxul mare de elevi. În același timp, acesta dorește să majoreze numărul unităților de transport 

public, ca funcționarii să nu mai vină la lucru cu mașinile personale. Iar în zona gării de nord, 

Ceban propune să fie construit un pasaj suspendat. În prezent, Primăria Capitalei are un plan de 

acțiuni pentru fluidizarea traficului rutier. Documentul prevede reabilitarea a 20 de kilometri de 

drum, prelungirea a patru artere, dar și reamenajarea a trei sensuri giratorii (03.05.2018). 

Conotația negativă pentru Ion Ceban s-a datorat subiectelor despre: Ping-pong între 

candidatul socialist și cel al partidului DA la funcția de primar al Chișinăului. Ion Ceban susţine 

că Andrei Năstase i-a furat ideile pentru a-şi face campanie electorală. Asta după ce anterior, 

Platforma Demnitate și Adevăr acuza socialiști că le-ar fi furat sloganul. "Dacă le comparați cam 

60 la sută au fost scoase din programul nostru, foaia volantă pe care noi am văzut-o. Dacă lipsește 

inspirația sau experiența noi nu avem o problemă. Ajungem în dezbateri, le discutăm", a afirmat 

candidatul la funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban. La mijlocul lunii trecute Platforma 

Demnitate și Adevăr i-a acuzat pe socialiști că ar fi preluat sloganul folosit de ei la mai multe 

evenimente, Azi Capitala, mâine toată țara. Asta după ce Chișinăul a fost împânzit de bannere în 

care apare candidatul socialiștilor la funcția de primar însoțit de mesajul Salvăm Capitala, apoi 

salvăm și țara. Însă, expresia revendicată de cele două partide a fost folosită în timpul Revoluției 

din 1989 din România. Atunci, pe străzile Timișoarei protestatarii scandau Azi în Timișoara, 

mâine-n toată țara (02.05.2018); Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, a 

declarat în cadrul unei conferințe de presă că Rusia ar fi implicată în alegerile locale din municipiul 

Chișinău. El a prezentat, mai multe documente, care ar demonstra finanţarea ilegală a campaniei 

electorale a candidatului Partidului Șor la alegerile locale din Capitală, Reghina Apostolova și a 

candidatului PSRM, Ion Ceban. Anatol Şalaru a solicitat instituţiilor responsabile să investigheze 

situația și să nu admită imixtiunea Rusiei în alegerile locale din Chişinău (08.05.2018); O 

publicație online a plasat o fotografie în care o susținătoare a Platformei DA și PAS a venit la Km 

0 din Chișinău cu o pancartă însoțită de mesajul: "Silvia Radu la gunoi, Ion Ceban la stână" 

(18.05.2018). 

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

a obținut o mediatizare negativă în cadrul subiectelor despre: O sesizare depusă de liberalul 

Munteanu se referă la primarul interimar. Acesta susţine că Silvia Radu ar fi utilizat resursele 

administrative în procesul de colectare a semnăturilor. Solicitată de postul nostru de televiziune, 

Silvia Radu a declarat că cele spuse de liberalul Valeriu Munteanu sunt niște aberații și a refuzat 

să comenteze sesizarea acestuia (23.04.2018); Candidatul Partidului Liberal la funcția de primar 

al Capitalei, Valeriu Munteanu a fost prins cu minciuna. Acesta folosește în spoturile video pentru 

promovarea sa o renumită piesă a compozitorului italian Ennio Morricone, La Piovra, fără să 

respecte drepturile de autor. Munteanu afirmă că se conduce de buchea legii, chiar dacă legislația 

din domeniu îl contrazice. Piesa din spotul liberalului Valeriu Munteanu a fost compusă în anul 
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1985 de italianul Ennio Morricone. Munteanu afirmă că nu a fost necesar să semneze un contract 

cu autorul. "Noi am verificat legislația Republicii Moldova. Această piesă este atât de veche încât 

poate să fie folosită fără absolut nicio problemă și noi nu avem nicio problemă să o folosim în 

acest sens. Cunosc legislația", a spus candidatul la funcția de primar al Capitalei, Valeriu 

Munteanu. Totuși, legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe stipulează că o operă este 

protejată chiar și după 70 de ani de la decesul autorului. De la compunerea melodiei au trecut 33 

de ani, iar muzicianul de 89 de ani este în viață. Nu este pentru prima dată când politicienii folosesc 

piese cunoscute pentru a se promova. Anterior, fostul premier, Vlad Filat, condamnat la nouă ani 

de închisoare, utiliza des pentru spoturile electorale o coloană sonoră din animația Madagascar 

(Valeriu Munteanu este prezentat într-o nuanță alb surie, pe un ton de muzică horror (este schimbat 

sensul melodiei a lui Ennio Morricone – The Best of Ennio Morricone – Greatest Hits) 

(02.05.2018); Potrivit studiului, efectuat de Compania Intellect Group, Andrei Năstase şi liberalul 

Valeriu Munteanu sunt candidaţii cu cea mai mare neîncredere din partea celor care au participat 

la sondaj (14.05.2018); Potrivit celor mai recente sondaje, nici Valeriu Munteanu, nici Andrei 

Năstase, nu vor ajunge în turul doi (15.05.2018). 

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

obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Primarul interimar al Capitalei, Silvia 

Radu, este nemulțumită de iluminatul public, instalat anul trecut în oraş, în special de cel de pe 

strada Mihai Viteazul. Edilul susţine că becurile led nu funcționează cum ar trebui, aşa că locuitorii 

din zonă sunt nevoiți să meargă noaptea pe drum în întuneric. Strada Mihai Viteazul din Capitală 

este una destul de populată, întrucât aici sunt mai multe blocuri de locuinţe, oficii, sediul 

Serviciului Stare Civilă, dar şi cel al preturii şi al judecătoriei Chişinău cu sediul în sectorul 

Buiucani. Oamenii care locuiesc în preajmă spun că iluminarea pe această stradă este foarte 

proastă, iar atunci când se întorc acasă la ore târzii abia de văd pe unde calcă. Locuitorii Capitalei 

susţin iniţiativa primarului interimar de a ilumina mai bine străzile. Şi şoferii spun că le este dificil 

să circule pe străzile slab iluminate. La şedinţa de luni a Primăriei, Silvia Radu a cerut să fie revăzut 

iluminatul de pe strada Mihai Viteazul. O doamnă intervievată: „O susținem, desigur, străzile sunt 

iluminate. Aici au foarte des accidente rutiere, din motiv că este întuneric.” "De ce lumină noaptea 

practic nu există. Ce fel de leduri ați pus? Cel puțin vreau să mă asigurați că noile leduri care le-

ați licitat nu corespund la calitate cu cele de pe Mihai Viteazu. Ceea ce am văzut eu acolo e că 

noi avem lumină care nu există", a declarat primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu 

(24.04.2018); Primarul interimar al Capitalei Silvia Radu s-a suspendat astăzi din funcţie şi începe 

campania pentru alegerile locale noi din Chişinău în calitate de candidat independent. Ea a precizat 

că principala sarcină a programului ei electoral este continuarea proiectelor începute la cârma 

primăriei. În cadrul unei conferinţe de presă, Silvia Radu a vorbit despre inițiativele realizate în 

perioada în care a deţinut funcţia de primar interimar al Capitalei: "Am reuşit să deschid primăria 

către cetăţeni, am reuşit să începem procesul de curăţenie şi eliminarea corupţiei interne, să 

transparentizăm bugetul municipal şi să determinăm angajaţii primăriei să se implice în 

soluţionarea problemelor locuitorilor Chişinăului. Am găsit finanţarea pentru 70 de mijloace de 

transport.” Silvia Radu a precizat că nu este susţinută de niciun partid politic: "Sper ca o să fie 

campanie în care să discutăm problemele oraşului şi soluţiile care pot fi aplicate în viitor. Eu sunt 

un candidat independent. Cred că pe parcursul acelor cinci luni care am activat în primăria, am 

demonstrat prin fapte că unicul interes care este promovat în primărie este interesul tuturor 

cetăţenilor" (25.04.2018); Marcajul rutier a fost aplicat în municipiul Chişinău pe o suprafaţă de 

şapte mii de metri pătraţi, ceea ce constituie aproape zece la sută din lucrările planificate. Drumarii 

spun însă că nu dispun de prea multe maşini specializate, dar dau asigurări că lucrările vor fi 

încheiate la începutul verii. Acestea vor costa bugetul municipal în jur de şase milioane de lei. 

Serviciile municipale vor activa și pe timp de noapte, iar prioritate au trecerile pietonale de lângă 

şcoli şi grădiniţe. Autorităţile spun că, în acest an, folosesc vopsea de calitate, care este mai 

rezistentă. În acelaşi timp, municipalitatea continuă şi plombarea gropilor. În imagini Silvia Radu 

este arătată întrun context pozitiv cum inspectează lucrările de drum (25.04.2018); Gata cu 

ambuteiajele la intersecția dintre șoseaua Balcani și strada Petricani. În ultima sa zi în calitate de 
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primar interimar al Capitalei, Silvia Radu, a dispus instalarea unui semafor pentru fluidizarea 

traficului. Şoferii spun că aşteaptă de mult timp această inițiativă. Conducătorii auto spun că 

instalarea unui semafor în această zonă nu doar va reglementa traficul dar şi va preveni accidentele. 

"Am dispus instalarea unui semafor la intersecţia dintre șoseaua Balcani şi strada Petricani, la 

solicitare locuitorilor din aceasta zonă. Am dispus ca Direcţia Transport să verifice aceasta 

posibilitate. În principiul, ea este fiabilă şi ar trebui să fie executată în curând", a spus primarul 

interimar suspendat al Capitalei, Silvia Radu (25.04.2018); Primarul interimar al Capitalei Silvia 

Radu s-a suspendat astăzi din funcţie şi începe campania electorală. Despre cursa primăriei 

Chișinău vorbim cu Valeriu Frumusachi. Valeriu Frumusachi, comentează: „Așa dar primarul 

interimar Silvia Radu și-a anunțat astăzi suspendarea din funcție pe durata campaniei electorale. 

Ea a declarat că va lupta pentru fotoliul de primar general al capitalei în calitate de candidat 

independent, și nu mizează pe susținerea politicienilor, dar pe a locuitorilor orașului Chișinău. 

Astfel pe ultima sută de metri în competiția pentru fotoliul de edil al capitalei a intrat un candidat 

neafiliat politic, dar cu șanse mari de izbândă.” La rândul său, Silvia Radu a declarat că: "Sper ca 

o să fie campanie în care să discutăm problemele oraşului şi soluţiile care pot fi aplicate în viitor. 

Eu sunt un candidat independent. Cred că pe parcursul acelor cinci luni care am activat în 

primăria, am demonstrat prin fapte că unicul interes care este promovat în primărie este interesul 

tuturor cetăţenilor". Valeriu Frumusachi, comentează: „În condițiile în care socialistul Ion Ceban 

este lider de opinie, candidatura Silviei Radu nu poate fi neglijată, ea trebuie tratată cu mare 

atenție.” (25.04.2018); Patru candidați la fotoliul de primar al Capitalei au participat astăzi la o 

dezbatere electorală organizată de o agenţie de presă și au explicat de ce merită să preia conducerea 

instituției. Unii au promis un oraș mai verde, alții – parcări subterane, sau lifturi noi în toate 

blocurile vechi din Capitală. Singurul candidat independent care a participat la dezbatere a fost 

Silvia Radu care în ultimele cinci luni a deținut și interimatul funcției de edil al Capitalei. Radu a 

declarat că participă la alegerile din mai, pentru că vrea să continue proiectele începute la primărie. 

"Voi continua procesul de curățenie în Primărie. Cei care sunt neprofesioniști și numără 

creioanele la Primărie vor pleca. Stoparea construcțiilor ilegale este bine cunoscută de cetățenii 

Chișinăului, iar rechinii imobiliari vor trebuie stopați", a menționat candidatul independent, Silvia 

Radu. "Avantajul domniei sale, așa cum ni l-a prezentat, este că timp de cinci luni, deja a făcut 

cunoștință îndeaproape cu problemele cu care se confruntă municipalitatea. Se poziționează ca 

administrator și manager și asta e singurul lucru cu care domnia sa vrea să convingă cetățenii", 

a afirmat expertul proiect de dezbateri electorale Igor Boțan (26.04.2018); În plină campanie 

electorală, candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei Silvia Radu găseşte timp şi 

pentru familie, dar şi pentru gospodărit. Împreună cu soţul său, ea a mers, ieri, în livada pe care o 

deţine pentru a stropi pomii împotriva dăunătorilor. În context, Silvia Radu a scris pe o reţea de 

socializare că, în mod similar, trebuie să lupte împotriva funcţionarilor corupţi şi a celor care 

stagnează dezvoltarea Primăriei Chişinău. Ea a menţionat că această luptă trebuie să se desfăşoare 

conform legii, transparent şi cu ajutorul societății civile. Tot pe pagina sa de Facebook, candidatul 

la alegerile locale noi din Capitală a arătat că, în această perioadă tensionată, nu uită de familie. În 

această dimineaţă, Silvia Radu a pregătit micul dejun pentru soţul ei şi cele două fiice. Ulterior, ea 

a mers în satul Budeşti, unde a fost organizat Festivalul Faptelor Bune. Alături de mai mulţi copii 

din localitate, Radu a participat la tragerea odgonului. Într-o postare pe Facebook, Radu i-a felicitat 

pe organizatorii evenimentului – reprezentanţii Universităţii Libere Internaţionale din Moldova și 

primarul localităţii, Nina Costiuc, şi i-a îndemnat pe toţi să facă mai multe lucruri bune 

(29.04.2018); Locuitorii Capitalei ştiu foarte bine ce îşi doresc pentru oraşul lor: un primar care 

să-i respecte și să lucreze pentru ei, să nu facă politică şi să nu lucreze pentru partide. Asta i-au 

spus mai mulţi oameni Silviei Radu, candidat independent la funcţia de primar al Chişinăului. 

Silvia Radu a scris pe Facebook că zilele trecute a mers din casă în casă pentru a vorbi cu locuitorii 

oraşului şi a găsit oameni frumoși și ospitalieri care, deși luptă zi de zi cu neajunsurile vieții, au 

puterea de a zâmbi. De asemenea, Silvia Radu a menţionat că, până acum, nimeni de la Primăria 

Municipiului Chișinău nu a mai trecut pe la ei (30.04.2018); Minivacanța de 1 mai a creat condiții 

perfecte pentru drumarii din capitală ca să plombeze gropile și să aplice marcajul rutier. Valeriu 
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Frumusachi în ediția de astăzi a emisiunii „De Facto” vine cu următoarele comentarii: „În general 

la Chișinău se atestă o situație nemaivăzută până acum. după o lungă perioadă de nepăsare, 

străzile capitalei au intrat în renovări. O treime din ele au fost deja reparate și aplicate marcajul 

rutier. În premieră absolută muncitorii de la Exdrupo au utilizat o metodă nouă de plombare. 

Ideea a fost sugerată de Silvia Radu înainte de auto suspendarea sa din funcție.” „Așadar arterele 

capitalei prind viață iar noi venim cu unele concluzii: 1) În doar câteva luni cât a deținut funcția 

de primar interimar Silvia Radu a creat un mecanism administrativ eficient care funcționează la 

fel de bine și după suspendarea sa pe durata campaniei electorale. 2) Silvia Radu a trezit din somn 

de moarte toate subdiviziunile primăriei care până nu demult numărau ciorile și creioanele. Ea a 

făcut în câteva luni ce nu a reușit Chirtoacă în zece ani. 3) Silvia Radu a demonstrat că lucrurile 

pot fi schimbate în bine, chiar dacă bugetul Chișinăului este unul modest. Ea nu a descoperit 

America, pur ți simplu a identificat prioritățile și a folosit banii publici pentru aceste necesități. 

4) Pentru aceste calități Silvia Radu este apreciată de către chișinăuieni, dar și pentru faptul că 

nu a tolerat cumetrismul, corupția și intrigile politice. Spre binele public primăria a scăpat de 

cumetri și colegi de clasă, puși în funcții importante de către Dorin Chirtoacă.” (01.05.2018); 

Candidatul independent la funcția de primar al Chişinăului Silvia Radu promite să pună capăt 

construcțiilor ilegale din oraş şi să modernizeze transportul public. Fostul edil interimar susţine că 

are soluții pentru cele mai urgente probleme ale Capitalei şi își propune să continue proiectele pe 

care le-a început. Radu şi-a prezentat, astăzi, programul electoral, pe care l-a denumit 11 măsuri 

pentru Chișinău. Fostul edil vrea să continue procesul de depolitizare a Primăriei. "Voi continua 

procesul de curățare a angajaților Primăriei în ceea ce ține atitudinea lor și profesionalism. Mult 

prea mult, în ultimii ani, au fost angajați oameni pe criterii de cumetrism și pe criterii de 

apartenență la un anumit partid politic", a declarat candidatul independent la funcţia de primar al 

Capitalei, Silvia Radu. Silvia Radu declară că are soluții pentru a moderniza serviciul public de 

transport. "Monitorizarea prin sistem a rutelor va permite să avem o gestiune mai eficientă atât a 

timpului, cât și o accesare din partea locuitorilor prin sisteme IT", a mai spus candidatul 

independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu. Printre priorităţile candidatului la 

funcţia de primar se numără şi lupta împotriva construcțiilor ilegale din Capitală. Silvia Radu a 

declarat că nu investește în panouri publicitare și spoturi televizate, pentru că mizează pe întâlnirile 

cu locuitorii oraşului, asta chiar dacă mai mulți agenți economici i-ar fi propus să o finanțeze în 

campanie. "Să-i îndemn pe toți oamenii, atât privați cât și agenții economici, care doresc că-mi 

finanțeze campania electorală, să aloce acești bani pentru proiecte concrete. Sunt în discuții acum 

cu o persoană fizică și câțiva la capitolul implementării unor proiecte ce țin, cum am zis, de 

instalarea unor locuri de joacă pentru copii", a afirmat candidatul independent la funcţia de primar 

al Capitalei, Silvia Radu. În ultimele cinci luni, Silvia Radu a deţinut funcţia de primar interimar 

al Capitalei. În acest timp, ea a început mai multe proiecte, printre care reabilitarea străzilor din 

oraş şi Campania Facem curat Lună (03.05.2018); Îngrijesc o podgorie, plantată acum 50 de ani şi 

produc vin de calitate pentru familie şi prieteni. Aceasta este îndeletnicirea candidatului 

independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu şi a soţului ei. Cei doi spun că investesc 

în agricultură pentru că îşi iubesc ţara. Ei au acceptat să le arate via jurnaliştilor de la Clubul de 

Presă "Rezonanța Socială", cărora le-au povestit mai multe detalii din culisele vieţii personale. 

Soţii Radu au o podgorie plantată acum 50 de ani de pe care culeg struguri şi produc vin de calitate. 

"Este un vin pentru noi, pentru prieteni. Noi facem asta din plăcere", a spus soţul Silviei Radu, 

Virgiliu Radu. Silvia Radu şi soţul ei au vorbit în premieră şi despre povestea lor de dragoste. "Ne 

înţelegeam din gesturi, noi nu aveam nevoie să explicăm anumite lucruri, eram mereu împreună 

pentru că aşa ne era confortabil", a spus candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, 

Silvia Radu. Jurnalistul a întrebat-o pe Silvia Radu ce părere are şi despre faptul că deseori este 

comparată cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin sau cu Doamna de fier, Margaret Thatcher. 

"Despre Putin pot să spun că este un om care îşi iubeşte ţara. Este o personalitate foarte puternică. 

Referitor la Thatcher, posibil de la ea trebuie de învăţat cum să aperi interesele cetăţenilor şi să 

implementezi acele reforme care sunt necesare pentru ca economia să se dezvolte corect", a 

afirmat candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu. Silvia Radu le-a 
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demonstrat jurnaliştilor că poate conduce nu doar Capitala ci şi un tractor (05.05.2018); Candidatul 

independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu, şi-a elaborat programul de administrare 

a oraşului în funcţie de doleanţele locuitorilor Chişinăului. Ea a declarat în cadrul unui interviu 

pentru Clubul de Presă Rezonanța Socială că a discutat cu foarte mulţi oameni, iar solicitările lor 

vor fi prioritare. Silvia Radu susţine că programul ei electoral, denumit "11 măsuri Chişinău" 

include cele mai stringente probleme semnalate de oameni, cum ar fi calitatea proastă a drumurilor, 

corupţia din Primărie sau starea deplorabilă a transportului public. Ea susţine că acestea pot fi 

soluţionate într-un an. "Trebuie să privim realist lucrurile care se întâmplă în oraş. Oamenii 

înţeleg foarte bine şi simt ceea ce se petrece în oraş, le este greu. Eu discut cu ei şi mi-au spus ce 

ar vrea să vadă în programul meu, iar eu mi l-am întocmit în funcţie de doleanţele lor", a afirmat 

candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu. Candidatul independent la 

funcţia de primar al Chişinăului, Silvia Radu, a mai declarat că oamenii s-au săturat de agitaţie 

electorală, fapt pentru care ea a decis că nu va investi în panouri și spoturi TV. "Oamenii au obosit 

deja de politicieni, pentru că toţi ei reprezintă anumite interese politice sau de partid. Scopul lor 

de a câştiga este strict unul politic. Acum oraşul nostru este într-o stare fără de stare. De aceea 

este momentul să fie făcute schimbări, nu doar vorbe", a spus candidatul independent la funcţia de 

primar al Capitalei, Silvia Radu. Din noiembrie 2017 şi până în luna aprilie, Silvia Radu a fost 

primar interimar al Capitalei. În această perioadă, ea a iniţiat mai multe proiecte,inclusiv "Marea 

curăţenie" a oraşului şi reabilitarea drumurilor (06.05.2018); Socialistul Ion Ceban şi candidatul 

independent Silvia Radu vor lupta pentru fotoliul de primar al Capitalei în turul doi al alegerilor 

locale anticipate din 20 mai. Cel puţin asta arată rezultatele unui sondaj realizat de Asociaţia 

Sociologilor şi Demografilor din Moldova, în perioada 21 aprilie – 2 mai. Potrivit studiului, dacă 

duminica viitoare ar avea loc alegeri locale noi, peste 35 la sută dintre respondenţi şi-ar da votul 

pentru socialistul Ion Ceban şi aproape tot atâţia ar susţine candidatul independent Silvia Radu. 

Realizatorii sondajului afirmă că aproape 12 procente dintre cei chestionaţi își doresc o femeie 

independentă la conducerea municipiului, care nu face promisiuni deşarte (07.05.2018); 40 de mii 

de metri pătraţi de drum din Capitală au fost reabilitaţi, de la începutul primăverii. Drumarii din 

Chişinău spun că muncesc zi şi noapte pentru a reuşi să plombeze toate gropile de pe străzile din 

oraş până luna viitoare. Reparaţia străzilor a început la indicaţia fostului primar al Capitalei, Silvia 

Radu. Unii locuitori ai oraşului susţin candidatura ei la alegerile locale anticipate din această lună 

(08.05.2018); Zi aşteptată de locuitorii oraşului Sângera. De acum în colo, ei pot ajunge până în 

centrul Capitalei şi cu troleibuzul. Astăzi, a fost lansată ruta numărul 31, pe care circulă cinci 

troleibuze fără fir. Potrivit reprezentanţilor Primăriei Chişinău, aceste mijloace de transport sunt 

mai econome decât cele de tip vechi şi urmează să fie dotate cu sisteme de aer condiţionat. 

Inițiativa de a lansa această linie de troleibuz îi aparține fostului primar interimar al Capitalei, 

Silvia Radu. Candidatul independent la alegerile locale noi din Chişinău a scris pe o reţea de 

socializare că le mulțumește angajaţilor Primăriei că au dus la bun sfârșit proiectul (08.05.2018); 

Candidatul independent la alegerile locale noi din Chişinău, Silvia Radu, îi ameninţă cu demisia 

pe funcţionarii de la Primărie care nu-şi fac bine treaba. Fostul edil al Capitalei a verificat, astăzi, 

în calitate de cetăţean, cum decurg unele lucrări începute în perioada în care se afla la cârma 

oraşului. Pe pagina sa de Facebook, Radu a scris că unii angajaţi ar fi profitat de faptul că ea nu 

mai conduce Primăria şi şi-au făcut lucrul de mântuială. Candidatul independent a mai menţionat 

că, dacă era primar, zburau unii din funcție, şi a subliniat că va rezolva această problemă, atunci 

când va reveni la Primărie. Silvia Radu a postat mai multe fotografii şi s-a arătat nemulţumită de 

faptul că marcajul rutier a fost aplicat pe un drum neasfaltat, iar unele treceri de pietoni au fost 

desenate doar pe jumătate. Radu a mai scris că a sesizat responsabilii din cadrul Primăriei ca să 

intervină în aceste cazuri (08.05.2018); Candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, 

Silvia Radu, denunţă campaniile de denigrare împotriva sa din partea unor politicieni. Fostul edil 

interimar a susţinut, astăzi, o conferinţă de presă, în care a declarat că oponenţii săi lansează mesaje 

false în spaţiul public, precum că Radu s-ar retrage din cursa electorală, pentru că le-ar fi frică de 

faptul că un candidat independent ar putea ajunge la şefia Primăriei Chişinău. "Partidele politice 

au demonstrat deja în Republica Moldova că oricare nu ar fi antagonismul între ele, se pot aşeza 
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la masa de negocieri şi conveni asupra partajării unor lucruri. Cu un candidat independent cred 

că tuturor partidelor le-ar fi mult mai complicat să facă acest lucru, dacă aş spune eu că e 

imposibil", a afirmat candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu. Silvia 

Radu a mai menţionat că nu se va retrage din cursa electorală şi că va lupta până la capăt. Ştiţi ce 

înseamnă pentru un candidat politic să piardă în faţa unui candidat independent? Înseamnă că 

oamenii îşi exprimă opinia că toată politica lor până astăzi a fost zero. Cred că a sosit momentul 

când oamenii îşi pot luat înapoi Primăria din mâinile politicienilor şi a grupărilor de interes care 

au condus-o ani de zile", a spus candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia 

Radu (08.05.2018); De astăzi elevii liceului Toader Bubuiog din comuna Bubuieci vor avea un 

teren de joacă, amenajat în curtea instituţiei. Iniţiativa îi aparţine unui agent economic, care a decis 

să susţină campania candidatului independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu, Fă 

ceva bun pentru Chişinău. Terenul din curtea liceului a fost amenajat de către Sergiu Malic, un 

agent economic din Bubuieci. "Sunt fost elev a acestei şcoli. Am vrut să fac o donaţie ceva pentru 

sat, dar mai mult pentru şcoală, deoarece aici toţi copiii, tot satul se strânge. Am salutat, multe 

decizii a dnei Radu le salut", a afirmat agentul economic Sergiu Malic. Copiii sunt încântaţi de 

noul teren de joacă. La inaugurare a participat şi candidatul independent Silvia Radu. "Mă bucur 

foarte mult că şcoala de la Bubuieci are un teren de joacă amenajat. Eu cred că după această 

electorală ar fi bine ca oamenii să se aleagă nu numai cu panouri şi zâmbete false, dar şi cu fapte 

concrete care să le îmbunătăţească viaţa", a declarat candidatul independent Silvia Radu. Recent 

Silvia Radu a chemat agenţii economici să investească în proiecte utile pentru locuitorii Capitalei 

(10.05.2018); 12 mii de flori au fost plantate, astăzi, în grădina Publică Ştefan cel Mare din 

Capitală. Acestea au fost cumpărate de un antreprenor, care a decis să se alăture campaniei Fă ceva 

bun pentru Chişinău, lansată de candidatul independent la alegerile locale noi din această lună 

Silvia Radu. Florile cumpărate de omul de afaceri au fost plantate în Scuarul Europei, pe o 

suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi, de mai mulți tineri care s-au mobilizat pe rețelele 

de socializare. Candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu, alături de 

fiica ei Nicoleta, le-au dat o mână de ajutor voluntarilor care au plantat florile. "Am venit să o ajut 

pe mama să sădească florile", a spus fiica Silviei Radu, Nicoleta Radu. "S-a apropiat un alt agent 

economic de mine şi a procurat aceste flori care astăzi sunt sădite de voluntarii care mă ajută. 

Sunt mai multe flori, sunt begonii, sunt petunii, sunt poleus şi altele", a declarat candidatul 

independent la alegerile locale din Capitală, Silvia Radu. Candidatul independent Silvia Radu a 

lansat, anterior, un apel către agenţii economici care vor să o susţină în campania electorală, să nu 

o finanţeze, ci să investească în diferite proiecte de dezvoltare din Capitală (12.05.2018); 

Candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu, şi socialistul Ion Ceban vor 

ajunge în turul doi al alegerilor locale pentru funcţia de primar general al Capitalei. Cel puţin asta 

arată un nou studiu făcut public, astăzi, de către Compania Intellect Group. Sociologii susţin că 

Silvia Radu este susţinută de cei mai mulţi participanţi la sondaj pentru că a decis să nu participe 

în show-uri politice. Potrivit studiului, singurul candidat independent la funcţia de edil al 

Municipiului Chişinău, Silvia Radu, este susţinută de 31 la sută dintre participanţii la sondaj. 

Directorul companiei Intellect Group, Ian Lisnevschi, afirmă că Radu a reuşit să câştige simpatia 

oamenilor în perioada în care a fost primar interimar al Capitalei. "Acest candidat nu s-a lăsat 

implicat în campanie de show politică, de luptă murdară politică, de aceea s-a putut menţine le 

acelaşi rating", a spus directorul Intellect Grup, Ian Lisnevschi. Cercetarea mai arată că Silvia 

Radu se bucură de cea mai mare încredere dintre toţi candidaţii la funcţia de primar al Capitalei. 

Aproape jumătate dintre cei chestionaţi o susţin (14.05.2018); Casa de Cultură din comuna Tohatin 

a fost dotată cu aparate de aer condiţionat. Climatizoarele au fost oferite gratuit de o reţea de 

magazine de electrocasnice din Capitală. Agentul economic a decis în acest mod să participe la 

campania Fă ceva bun pentru Chişinău, lansată de candidatul independent Silvia Radu. Într-o 

postare pe o reţea de socializare, aceasta a declarat că, dacă mai mulţi oameni ar lua exemplu de 

la acest agent economic, municipiul Chişinău ar putea renaşte (15.05.2018); Un nou teren de joacă 

modern va apărea în curtea unor blocuri de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei. 

Acesta va fi amenajat de un om de afaceri, care a decis să o susţină pe candidatul independent la 
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funcţia de primar al municipiului, Silvia Radu, în cadrul Campaniei pe care aceasta a lansat-o Fă 

ceva bun pentru Chişinău. Locatarii blocurilor din preajmă sunt fericiţi că acum vor avea unde-şi 

duce copiii la joacă, întrucât cel mai apropiat teren cu tobogane şi leagăne se află la câteva cartiere 

distanţă. Omul de afaceri care va amenaja terenul de joacă spune că susţine majoritatea campaniilor 

care contribuie la dezvoltarea oraşului. "Am sădit copaci, am curăţit parcuri, am participat recent 

la un proiect iniţiat de inspectoratul de poliţie bunicii grijulii. Am fost receptivi la apelul doamnei 

Silvia Radu cu challenge-ul social", a spus directorul unei companii de telefonie mobilă Andrian 

Cojocaru. "Eu cred că aceste acţiuni sunt foarte importante pentru locuitorii Chişinăului fiindcă ei 

apreciază mult mai mult faptele decât panourile publicitare pe care se cheltuie mult mai mulţi 

bani", a declarat candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu. Campania 

Fă ceva bun pentru Chişinău a fost lansată de candidatul independent la funcţia de primar al 

Capitalei, Silvia Radu, prin care a îndemnat agenţii economici să investească în dezvoltarea 

oraşului, în loc să-i finanţeze campania electorală (16.05.2018); Locuitorii Capitalei care se plimbă 

în parcul Valea Morilor nu vor mai fi deranjaţi de biciclişti şi de cei care aleargă în jurul lacului, 

întrucât aceştia au acum piste speciale. În parc au apărut 14 indicatoare şi s-au aplicat 440 de metri 

pătraţi de marcaj rutier, care indică cine şi pe unde are dreptul să meargă. Astfel, autorităţile locale 

speră că mai puţine persoane vor fi accidentate în timp ce se odihnesc aici. "Demult visez să apară 

aceste piste. Bravo, Silvia Radu! De la mine primeşte nota 10", a spus locuitorul Capitalei, Boris 

Petrov. Aplicarea marcajului special în parcul Valea Morilor a costat peste 60 de mii de lei. 

Iniţiativa aparţine Primăriei Chișinău şi clubului Sporter, iar dispoziţia privind efectuarea lucrărilor 

a fost semnată de fostul primar interimar al Capitalei, Silvia Radu, care candidează independent la 

alegerile locale noi din 20 mai (16.05.2018); Gata cu ambuteiajele din cea mai aglomerată 

intersecţie din Capitală – cea dintre şoseaua Balcani şi strada Petricani. Pentru a fluidiza traficul, 

Primăria a instalat acolo nouă semafoare inteligente, care sunt funcţionale de astăzi. Până nu 

demult, în zonă nu existau semafoare, aşa că, în orele de vârf, acolo se formau cozi de maşini care 

se întindeau pe sute de metri. Implementarea acestui proiect a fost ultima dispoziţie semnată de 

fostul primar interimar Silvia Radu. Candidatul independent la şefia Capitalei a efectuat o vizită 

în zonă, pentru a se convinge că semafoarele funcţionează (17.05.2018); Primăria trebuie să devină 

o zonă liberă de politică, ce ar aparține în exclusivitate cetățenilor. Declaraţia îi aparţine 

candidatului independent la funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu. În ultima zi de campanie 

electorală, ea a făcut publice totalurile activității sale. Silvia Radu susține că în campania electorală 

a încercat să fie cât mai aproape de oameni. Aceasta a declarat că a decis să nu lanseze spoturi și 

să nu instaleze panouri electorale. Ea a ales să discute cu oamenii și să facă lucruri concrete pentru 

oraș. "Am reușit să instalăm mai multe terenuri de joacă pentru copii, am reparat câteva grădinițe, 

am reparat un teren de joacă sportiv, am înfrumusețat Chișinăul", a afirmat candidatul 

independent, Silvia Radu. Potrivit Silviei Radu, această campanie a fost una destul de dificilă, din 

cauza concurenților săi electorali, care prin acțiunile lor încercau să dezinformeze și să manipuleze 

opinia publică. "Au bătut mâna pentru a mă ataca cu minciuni și denigrări, numai doar ca să-și 

câștige interesele sale politice în această campanie electorală", a zis candidatul independent, 

Silvia Radu. Candidatul independent, Silvia Radu, susține că în campania electorală nu a acceptat 

surse financiare din alte părți. "Am prezentat public raportul meu, îl puteți vedea pe site-ul CEC. 

Ne-a costat câteva sute de mii de lei. Această campanie a fost finanțată doar de familia mea", a 

spus candidatul independent, Silvia Radu. Silvia Radu este unicul candidat independent la funcția 

de primar al Capitalei. În perioada când a fost edil interimar, ea a reușit să renoveze mai multe 

grădinițe, să deschidă terenuri de joacă pentru copii, iar ultima dispoziție semnată a fost instalarea 

semafoarelor inteligente la intersecția dintre șoseaua Balcani și strada Petricani (18.05.2018); În 

curtea unui bloc din sectorul Ciocana al Capitalei va fi amenajat un teren sportiv în cadrul 

campaniei Fă ceva bun pentru Chişinău iniţiată de candidatul independent, Silvia Radu. Lucrările 

sunt efectuate de către un agent economic din zonă care pe lângă terenul de volei a mai instalat şi 

câteva bănci, unde oamenii se vor putea odihni. Locuitorii din preajmă spun că iniţiativa este una 

foarte bună. Agentul economic care a decis să amenajeze terenul sportiv spune că acesta nu este 

unicul proiect în care este implicat. "Noi tindem ca oraşul nostru să fie un oraş prosper. Împreună 
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a fost luată decizia de a construi un teren sportiv, au fost instalate şi bănci pentru locatarii din 

preajma blocurilor", a spus agentul economic, Natalia Bascan. "Mă bucur foarte mult că această 

campanie continuă şi copiii din această curte vor avea ocazia să practice atât fotbalul cât şi 

voleiul. Şi de ce nu, poate vom avea viitori campioni care se vor antrena aici pe viitor", a precizat 

candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu. Până acum, în cadrul 

campaniei Fă ceva bun pentru Chişinău agenţii economici au contribuit la amenajarea a două 

terenuri de joacă şi la reparaţia unui teren ce aparţine unei grădiniţe. De asemenea, au fost instalate 

aparate de aer condiţionat la Casa de Cultură din Tohatin şi s-au plantat flori în centrul Capitalei 

(18.05.2018); De astăzi locuitorii Capitalei pot călători cu primul electrobuz din ţară. Acesta va 

circula pe un itinerar de 12 kilometri doar 30 de zile. Vehiculul este unul ecologic, deoarece merge 

cu baterii şi se încarcă în doar şapte minute. Electrobuzul şi staţia de alimentare, care costă în total 

525 de mii euro au fost oferite Chişinăului pentru a fi testate în urma negocierilor între fostul 

primar interimar Silvia Radu şi preşedintele Republicii Belarus, Alexandr Lukashenko 

(18.05.2018). 

Într-o tonalitate negativă Silvia Radu a apărut în subiectul despre: O publicație online a 

plasat o fotografie în care o susținătoare a Platformei DA și PAS a venit la Km 0 din Chișinău cu 

o pancartă însoțită de mesajul: "Silvia Radu la gunoi, Ion Ceban la stână" (18.05.2018). 

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

Partidului „ȘOR”, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul la 

funcția de primar general al Capitalei din partea partidului ȘOR, Reghina Apostolova, promite 

mâncare mai bună pe mesele copiilor din grădinițe. Aceasta spune că va implementa modelul de 

alimentare de la Orhei, unde micuților le este adusă mâncarea de la restaurante. Mai mult, 

Apostolova promite că va construi combinate de preparare a mâncării pentru grădinițe și școli: 

"Copiii noștri au dreptul să mănânce bucate asemeni celor care se gătesc în restaurante. Vom 

lichida mecanismul vechi de alimentare a copiilor, unul birocratizat și corupt, care a pus în pericol 

sănătatea copiilor”. Reghina Apostolova a mai promis că va aloca mai mulți bani pentru 

alimentarea copiilor din grădinițe, iar dacă aceștia nu vor putea fi găsiți în buget, va apela la 

donatori (25.04.2018); Candidatul la funcția de primar general al Capitalei din partea Partidului 

ȘOR, Reghina Apostolova, a declarat că va aloca câte o mie de lei lunar pensionarilor. Potrivit ei, 

este posibil dacă vor fi majorate taxele locale pentru unele produse, cum ar fi țigările și alcoolul. 

"Nu este important cum vom face, dar este important ca fiecare pensionar din Capitală să 

înțeleagă că sunt mecanisme care le pot aduce un adaos de o mie de lei la pensie în fiecare lună", 

a spus candidatul la funcția de primar general al Capitalei din partea Partidului ȘOR, Reghina 

Apostolova. Potrivit ei, vârstnicii ar putea primi alocații și mai mari, dacă locuitorii Capitalei 

înstăriți vor dona benevol bani într-un fond special (03.05.2018); Preşedintele Partidului Unităţii 

Naţionale, Anatol Şalaru a prezentat, astăzi, mai multe documente, care ar demonstra finanţarea 

ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor la alegerile locale din Capitală, 

Reghina Apostolova, şi a cerut excluderea acesteia din cursă. Liderul Partidului Şor, Ilan Şor, a 

scris pe o reţea de socializare că învinuirile aduse de Anatol Şalaru ar fi false. Potrivit lui Şor, 

Reghina Apostolova a devenit un candidat electoral puternic, care le-ar încurca altor formaţiuni, 

şi acum se încearcă excluderea ei din cursă (08.05.2018); Candidatul Partidului Şor la alegerile 

locale anticipate din Capitală, Reghina Apostolova, a fost exclusă din cursa electorală. Decizia a 

fost luată, astăzi, de magistrații Judecătoriei Chișinău, care au admis solicitarea membrilor 

Consiliului Electoral de Circumscripţie, potrivit cărora Apostolova ar fi folosit în campanie bani 

trimişi din Rusia. Ca reacție la aceasta,Reghina Apostolova a declarat: "Sesizarea nu a fost 

susţinută de nici o dovadă reală. Noi am fost scoşi din cursă, dar ştim că suntem o forţă şi suntem 

susţinuţi de o mare parte dintre locuitorii Chişinăului" (11.05.20218). 

O conotație negativă a reflectării, Reghina Apostolova a obținut-o în subiectele despre: 

Rusia ar fi implicată în alegerile locale din municipiul Chișinău. De această părere este preşedintele 

Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru. El a prezentat, astăzi, mai multe documente, care ar 

demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor la alegerile locale 

din Capitală, Reghina Apostolova, şi a cerut excluderea acesteia din cursă. Anatol Şalaru afirmă 



15 

 

că, în data de patru mai, un cetăţean rus ar fi transferat 200 de mii de lei pe conturile unei companii 

ruso-moldoveneşti cu capital mixt, unul dintre fondatorii căreia este o instituţie din subordinea 

preşedinţiei Federaţiei Ruse. În aceeaşi zi, banii ar fi fost transferaţi, sub formă de donaţie, pe 

contul electoral al Partidului Șor, iar peste doar câteva ore, ar fi ajuns pe conturile unor posturi de 

televiziune din ţara noastră, pentru difuzarea spoturilor publicitare în favoarea Reghinei 

Apostolova. "Am văzut şi documentele bancare prin care s-au efectuat aceste transferuri. Solicit 

instituţiilor statului să îşi facă datoria, să ceară de la bănci aceste acte în original", a spus 

preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru. Potrivit lui Şalaru, aceste finanţări ar fi 

ilegale. El a depus o contestaţie la Comisia Electorală Centrală şi la Consiliul Electoral de 

Circumscripţie Chişinău. "Solicităm examinarea în regim de urgenţă a prezentei contestaţii şi 

stabilirea tuturor circumstanţelor de fapt şi de drept. Să fie înaintată o cerere către Judecătoria 

Chişinău privind anularea înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova pentru 

încălcarea gravă a articolului 39 şi 41 din Codul Electoral", a mai adăugat preşedintele Partidului 

Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru. Liderul Partidului Şor, Ilan Şor, a scris pe o reţea de socializare 

că învinuirile aduse de Anatol Şalaru ar fi false. Potivit lui Şor, Reghina Apostolova a devenit un 

candidat electoral puternic, care le-ar încurca altor formaţiuni, şi acum se încearcă excluderea ei 

din cursă (08.05.2018); Partidul Șor neagă acuzațiile aduse de preşedintele Partidului Unităţii 

Naţionale, Anatol Șalaru, precum că un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile unei 

companii cu capital mixt ruso-moldovenesc, care ar finanţa campania electorală a Reghinei 

Apostolova, candidatul Partidului Şor la şefia Capitale. Potrivit reprezentanților Consiliului 

Electoral de Circumscripţie, plângerile lui Șalaru au fost remise către instanţa de judecată, care ar 

urma să ia o decizie în acest sens. Anterior, Anatol Șalaru a prezentat documente care arată că un 

cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile unei companii cu capital mixt ruso-

moldovenesc. Unul dintre fondatorii acesteia este o instituţie din subordinea preşedinţiei Federaţiei 

Ruse. În aceeaşi zi, banii au fost transferaţi în calitate de donaţie pe contul electoral al Partidului 

Șor. Din acest motiv, el a cerut excluderea candidatului din partea Partidului Șor din cursa pentru 

șefia Capitalei (10.05.2018); Candidatul Partidului Şor la alegerile locale anticipate din Capitală, 

Reghina Apostolova, a fost exclusă din cursa electorală. Decizia a fost luată, astăzi, de magistrații 

Judecătoriei Chișinău, care au admis solicitarea membrilor Consiliului Electoral de 

Circumscripţie, potrivit cărora Apostolova ar fi folosit în campanie bani trimişi din Rusia. În 

instanţa de judecată s-au prezentat reprezentanţi ai Partidului Unităţii Naţionale, care au solicitat 

excluderea Reghinei Apostolova din cursă. Recent, liderul formaţiunii, Anatol Șalaru, a prezentat 

acte prin care se arată că un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile unei companii 

cu capital mixt ruso-moldoveneşti. Unul dintre fondatorii firmei ar fi o instituţie din subordinea 

preşedinţiei Federaţiei Ruse. Potrivit lui Şalaru, în aceeaşi zi, banii ar fi fost transferaţi sub formă 

de donaţie pe contul electoral al Partidului Șor (11.05.2018).  

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

Chișinău, a avut o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Se extinde lista celor care vor să 

conducă Primăria Capitalei. Partidul Verde Ecologist din Moldova şi-a anunţat astăzi candidatul. 

Este vorba despre Victor Strătilă, fost vicepreședinte al Comisiei Naționale de Integritate. 

"Schimbarea sistemului sovietic de administrare actuală a municipiului Chişinău pe un sistem 

modern, european prin optimizarea structurii Primăriei şi a subdiviziunilor subordonate, 

optimizarea cheltuielilor de întreţinere a aparatului administrativ al Primăriei", a afirmat 

candidatul la funcţia de primar general al Capitalei, Victor Strătilă. Jurist de profesie, Victor 

Strătilă a declarat că împreună cu echipa sa va implementa bunele practici europene de 

administrare şi va atrage investiţii pentru dezvoltarea municipiului. Acesta îşi propune să asigure 

instituţiile de învăţământ cu produse ecologice, să amenajeze piste pentru biciclişti, să construiască 

terenuri de joacă pentru copii şi să aranjeze parcuri (25.04.2018); Patru candidați la fotoliul de 

primar al Capitalei au participat astăzi la o dezbatere electorală organizată de o agenţie de presă și 

au explicat de ce merită să preia conducerea instituției. Unii au promis un oraș mai verde, alții – 

parcări subterane, sau lifturi noi în toate blocurile vechi din Capitală. Iar Victor Strătilă de la 

Partidul Verde Ecologist vrea să reformeze Primăria: "Avem viziuni clare cum să optimizăm 
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structura Primăriei, cât personal trebuie să fie în această Primărie și cum să împărțim 

responsabilitățile” (26.08.2018).  

Conotația pozitivă a candidatului Partidului Unităţii Naţionale la funcția de Primar General 

al mun. Chișinău, Constantin Codreanu, s-a datorat subiectelor despre: Patru candidați la fotoliul 

de primar al Capitalei au participat astăzi la o dezbatere electorală organizată de o agenţie de presă 

și au explicat de ce merită să preia conducerea instituției. Unii au promis un oraș mai verde, alții 

– parcări subterane, sau lifturi noi în toate blocurile vechi din Capitală. Candidatul unioniștilor, 

Constantin Codreanu, a spus că scopul lui este să transforme Capitala într-un oraș european. "Una 

din primele schimbări pe care le voi face în calitate de primar general este să interzic orice fel de 

lucrări pe timpul zilei, pentru că asta afectează cetățeni care locuiesc în municipiul Chișinău", a 

spus candidatul Partidului Unităţii Naţionale, Constantin Codreanu (26.04.2028). 

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

apariție pozitivă în cadrul subiectului despre: Patru candidați la fotoliul de primar al Capitalei au 

participat astăzi la o dezbatere electorală organizată de o agenţie de presă și au explicat de ce merită 

să preia conducerea instituției. Unii au promis un oraș mai verde, alții – parcări subterane, sau 

lifturi noi în toate blocurile vechi din Capitală. Iar Alexandra Can, candidatul Partidului Național 

Liberal susţine că merită voturile locuitorilor Capitalei pentru că are experiență în administrare: 

"Voi putea uni ideile și oamenii. Deci, asta am făcut tot timpul și am reușit. Voi reuși și aici. Vă 

veți convinge că voi instaura cooperarea între organele publice locale și instituțiile statului" 

(26.04.2018). 
 

Detaliere: 
 

Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

S. Radu, ID 28 min. 33 sec. 18 min. 13 sec. 10 min. 09 sec. 11 sec. 

A .Năstase, PPPDA 22 min. 54 sec. 13 sec. 11 min. 01 sec. 11 min. 40 sec. 

I. Ceban, PSRM 09 min. 15 sec. 03 min. 56 sec. 04 min. 54 sec. 25 sec. 

V. Munteanu, PL 06 min. 53 sec. 0 sec. 06 min. 04 sec. 49 sec. 

R. Apostolova, PȘ 05 min. 37 sec. 01 min. 53 sec. 01 min. 46 sec. 01 min. 58 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 29 sec. 18 sec. 01 min. 11 sec. 0 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 13 sec. 51 sec. 22 sec. 0 sec. 
V. Costiuc, PPDA 01 min. 03 sec. 0 sec. 01 min. 03 sec. 0 sec. 
A. Can, PNL 25 sec. 25 sec. 0 sec. 0 sec. 
A. Roșco, PCNM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 
A. Mîțu, PSRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

 

Candidați 

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

S. Radu, ID 28 min. 33 sec. 06 min. 46 sec. 21 min. 47 sec. 
A .Năstase, PPPDA 22 min. 59 sec. 01 min. 52 sec. 21 min. 07 sec. 
I. Ceban, PSRM 09 min. 15 sec. 01 min. 20 sec. 07 min. 55 sec. 
V. Munteanu, PL 06 min. 53 sec. 01 min. 22 sec. 05 min. 31 sec. 
R. Apostolova, PȘ 05 min. 37 sec. 56 sec. 04 min. 41 sec. 
C. Codreanu, PUN 01 min. 29 sec. 11 sec. 01 min. 18 sec. 
V. Strătilă, PVE 01 min. 13 sec. 26 sec. 47 sec. 
V. Costiuc, PPDA 01 min. 03 sec. 23 sec. 40 sec. 
A. Can, PNL 25 sec. 16 sec. 09 sec. 
A. Roșco, PCNM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 
A. Mîțu, PSRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, ID a acumulat cea mai 

mare cotă a reflectării – 32,5%, urmat de PPPDA – cu 27,2%. PSRM a obținut o 

prezență în proporție de 15,3%, PL – de 8,7%, iar PȘ a fost reflectat în volum de 

6,8%. PUN a fost mediatizat cu 6,4 la sută, PVE – cu 1,4 la sută, iar PPDA – cu 1,3 la 

sută. PNL și PCNM au obținut mai puțin de 1 la sută.  
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Conotația reflectării:  
 

 
 

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

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

PL a obținut o mediatizare negativă în cadrul subiectului despre: Valeriu Frumusachi în 

ediția de astăzi a emisiunii „De Facto” a enumerat rezultatele pozitive ale Silviei Radu în 

comparație cu fostul primar Dorin Chirtoacă: „În general la Chișinău se atestă o situație 

nemaivăzută până acum. după o lungă perioadă de nepăsare, străzile capitalei au intrat în 

renovări. Silvia Radu a trezit din somn de moarte toate subdiviziunile primăriei care până nu 

demult numărau ciorile și creioanele. Ea a făcut în câteva luni ce nu a reușit Chirtoacă în zece 

ani. Pentru aceste calități Silvia Radu este apreciată de către chișinăuieni, dar și pentru faptul că 

nu a tolerat cumetrismul, corupția și intrigile politice. Spre binele public primăria a scăpat de 

cumetri și colegi de clasă, puși în funcții importante de către Dorin Chirtoacă.” (01.05.2018); 

Partidul Democrat îi îndeamnă pe locuitorii Capitalei să participe la alegeri, dacă vor să scape de 

dezastrul, dezordinea și anarhia din Chişinău. Potrivit PDM, alegătorii trebuie să înțeleagă că, în 

această cursă electorală, sunt două partide care nu au dreptul moral să pretindă să mai conducă 

vreodată Capitala. Purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari, a declarat astăzi că este vorba 

despre Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal. "După ani de zile în care au dominat practic 

primăria Chişinău şi mă refer aici la consiliul municipal, dar şi conducerea primăriei. Noi ne 

expunem foarte clar că nu au dreptul moral ca să îi susţinem în această campanie două partide 

este vorba de partidul socialiştilor şi partidul liberal", a menționat purtătorul de cuvânt al PDM, 

Vitalie Gamurari (15.05.2018). 

PPPDA a fost nuanțat negativ în subiectul despre: Conducerea Partidului Demnitate și 

Adevăr a fost acţionată în judecată de către interpretul român Cristi Nistor. Acesta a depus o 

plângere după ce fotografia lui a fost folosită pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. 

Interpretul le-a cerut explicaţii celor de la PPDA, însă nu a primit niciun răspuns. "Este o 

informaţie pe care am aflat-o şi eu de la presa din Republica Moldova. Eram conştient de folosirea 

pozei mele pe acel profil cu mult timp înainte de a ajunge în acest sens, dar având în vedere că s-

au mai folosit pozele mele pe alte conturi de Facebook, nu am dat foarte mare atenţie. Însă am 

văzut că în acest caz lucrurile au luat puțin altă întorsătură, turnură astfel încât fiindu-mi lezată 

mai mult imaginea a fost cazul să fac ceva în acest sens. Am făcut toate demersurile pentru a 
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rezolva legal această problemă", a spus, prin telefon, interpretul Cristi Nistor. Cristi Nistor a scris 

pe pagina sa de Facebook că cel care îi folosește poza pe un profil fals o face într-un mod agresiv, 

insultător și se ascunde mișelește în spatele fotografiei. Potrivit interpretului, vicepreședintele 

PPDA Inga Grigoriu a declarat anterior că cel care îl promovează pe Andrei Năstase prin profilul 

fals Andrei Petru este om real din stânga Nistrului. Bloggerul Denis Rusu a scris că numele 

acestuia este Andrei Petică, originar din Molovata Nouă, Dubăsari. Cristi Nistor a menționat că 

susţinătorul lui Năstase a fost îndemnat să șteargă poza pe care o folosește ilegal, însă acesta a 

răspuns în zeflemea că datorită lui, Nistor a ajuns cunoscut în Republica Moldova. Scandalul a 

ajuns în atenția presei la sfârșitul lunii aprilie. Atunci, trolul lui Andrei Năstase a creat un cont fals 

cu numele Andrei Petru unde a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case 

ale lui Năstase (04.05.2018). 

PSRM a fost reflectat negativ în cadrului subiectelor despre: Partidul Democrat îi îndeamnă 

pe locuitorii Capitalei să participe la alegeri, dacă vor să scape de dezastrul, dezordinea și anarhia 

din Chişinău. Potrivit PDM, alegătorii trebuie să înțeleagă că, în această cursă electorală, sunt două 

partide care nu au dreptul moral să pretindă să mai conducă vreodată Capitala. Purtătorul de cuvânt 

al PDM, Vitalie Gamurari, a declarat astăzi că este vorba despre Partidul Socialiștilor și Partidul 

Liberal. "După ani de zile în care au dominat practic primăria Chişinău şi mă refer aici la consiliul 

municipal, dar şi conducerea primăriei. Noi ne expunem foarte clar că nu au dreptul moral ca să 

îi susţinem în această campanie două partide este vorba de partidul socialiştilor şi partidul 

liberal", a menționat purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari. Înainte de campania 

electorală, PDM a lansat un apel către formaţiunile proeuropene să desemneze un candidat unic, 

cu şanse reale de a câştiga bătălia pentru Primăria Capitalei în faţa socialiştilor. Acest lucru însă 

nu s-a întâmplat. Potrivit lui Gamurari, partidele de dreapta au ratat acea șansă de a se uni. În 

consecință, voturile pe eșichierul de dreapta se risipesc, iar socialiștii profită la maximum de 

această situație (15.05.2018). 

 

Detaliere: 
 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

ID 28 min. 33 sec. 18 min. 13 sec. 10 min. 09 sec. 11 sec. 

PPPDA 23 min. 52 sec. 13 sec. 11 min. 32 sec. 12 min. 07 sec. 

PSRM 13 min. 26 sec. 03 min. 56 sec. 08 min. 30 sec. 01 min.  

PL 07 min. 40 sec. 0 sec. 06 min. 26 sec. 01 min. 14 sec. 

PȘ 05 min. 57 sec. 01 min. 53 sec. 02 min. 06 sec. 01 min. 58 sec. 

PUN 05 min. 35 sec. 18 sec. 05 min. 17 sec. 0 sec. 

PVE 01 min. 13 sec. 51 sec. 22 sec. 0 sec. 

PPDA 01 min. 08 sec. 05 sec. 01 min. 03 sec. 0 sec. 

PNL 25 sec. 25 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

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

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

gender (masculin/feminin): 
 

 
 

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

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost cea – de 57,2%, iar cota femeilor a fost - de 42,8%.  
 

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

perioada de raport 20 aprilie – 18 mai 2018, a reflectat prin conotația pozitivă, în preponderență 

candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu. Totodată, a 

reflectat prin conotația negativă, în preponderență candidatul electoral la funcția de Primar General 

al mun. Chișinău, Andrei Năstase, precum și Partidul Politic Platforma Demintate și Adevăr. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Prime” nu a respectat art. 7 alin. (2): 

„Acordând timpi de antenă unui partid sau unei mișcări politice pentru propagarea pozițiilor 

acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiași gen de programe și la 

aceeași oră, timpi de antenă altor partide și mișcări politice fără tergiversări neîntemeiate și fără 

a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare” și alin. (3): 

„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

 Totodată au fost atestate: 

 Derogări de la 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”. 

- Jurnalistul și editorialistul Nicolae Negru se îndoiește de intențiile nobile ale liderului 

Partidului DA, Andrei Năstase. Astfel, în cadrul subiectului se menționează că acesta a 

scris într-un editorial pentru „Ziarul Național” că cel care anunță lupta împotriva oligarhiei 

este el însuși o sculă oligarhică. Mai mult decât atât, Nicolae Negru a specificat că este o 

idee perversă ca unii să-și pună speranța într-o persoană obscură, dubioasă și un diletant. 

Totodată, jurnalistul se întreabă dacă aceasta nu seamănă cumva a diversiune kaghebistă. 
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Nicolai Negru a mai scris că este regretabil faptul că membrii PAS, în frunte cu liderul lor 

Maia Sandu, nu și-au apărat punctul de vedere și nici interesul dar s-au conformat unei 

decizii dubioase luate de alții pentru a-l susține pe Năstase la funcția de primar al Capitalei. 

Lipsețte poziția celor vizați în subiect (21.04.2018).  

- În cadrul subiectului „Litigiile lui Năstase” jurnalista a declarat că: „Conducerea 

Partidului Demnitate și Adevăr și trolii formațiunii au fost acționați în judecată. 

Cântărețul român Cristi Nistor a depus o plângere după ce fotografia lui a fost folosită la 

un cont fals de Facebook pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. Interpretul le-a 

cerut lămurire celor de la PPPDA, însă așa și nu a primit un răspuns. Cristi Nistor a scris 

pe pagina sa de Facebook că cel care îi folosește poza pe un profil fals o face într-un mod 

agresiv, insultător și se ascunde mișelește în spatele fotografiei ca să fie ferit de 

urmări…Cristi Nistor a menționat că susținătorul lui Năstase a fost îndemnat să șteargă 

poza care o folosește ilegal, însă acesta a răspuns cu batjocură că datorită lui, Nistor a 

ajuns cunoscut în Republica Moldova. Scandalul a ajuns în atenția presei la sfârșitul lunii 

aprilie. Atunci, troll-ul lui Andrei Năstase a creat un cont fals cu numele Andrei Petru unde 

a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case ale lui Năstase din 

declarația de avere. Pentru a părea credibilă, în ofertă era şi un număr de telefon”. 

Lipsește poziția celor vizați în subiect (04.05.2018). 

- Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, a prezentat mai multe documente, 

care ar demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor, 

Reghina Apostolova şi cere excluderea acesteia din cursă. Potrivit documentelor prezentate 

de Anatol Şalaru, pe data de 4 mai, un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile 

unei companii cu capital mixt ruso-moldovenesc. Unul dintre fondatorii acesteia este o 

instituţie din subordinea preşedinţiei Federaţiei Ruse. În aceeaşi zi, banii au fost transferaţi 

în calitate de donaţie pe contul electoral al Partidului Șor, iar ulterior au fost cheltuite 

pentru publicitatea difuzată în favoarea Reghinei Apostolova. În acest context sunt puse pe 

post declarațiile lui Anatolie Șalaru: „Am văzut şi documentele bancare prin care s-au 

efectuat aceste transferuri. Solicit instituțiilor statului să îşi facă datoria, să ceară de la 

bănci aceste acte în original" . Potrivit lui Anatol Şalaru, aceste tranzacții bănești constituie 

o încălcare gravă a legislației Republicii Moldova. El a depus o contestație la CEC şi la 

Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău: „Solicităm examinarea în regim de 

urgenţă a prezentei contestații şi stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt şi de drept. Să 

fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării 

concurentului electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a articolului 39 şi 41 

din Codul Electoral". Totodată, Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, 

că după aceiași schemă ilegală a fost finațată și campania electorală a PSRM. Lipsețte 

poziția PSRM (08.05.2018). 

- Candidatul PL, Valeriu Munteanu, a declarat că programul electoral al lui Andrei Năstase 

încalcă Acordul de Asociere al ţării noastre cu Uniunea Europeană: „Acest program care 

depășește limitele tratatului Uniunii Europene, Acordului de Asociere, ori vă spuneam 

dacă ar fi venit de la domnul Ceban, ar fi de înţeles, dar nu pot să cred că candidatul 

comun a trei partide, care spun că sunt pro-europene nu au găsit specialiști care să vadă 

aceste inadvertențe". Jurnalista a mai menționat că candidatul PL a mai declarat că Năstase 

încearcă să impună locuitorilor priorități care nu pot fi realizate. Printre ele se numără un 

parteneriat public-privat pentru o linie de sortare, prelucrare şi reciclare a deșeurilor pentru 

a produce energie electrică și termică. Liberalul a precizat că niciun oraș european nu a 

găsit încă vreun investitor care să facă o astfel de investiție destul de costisitoare. Lipsește 

poziția lui Andrei Năstase (14.05.2018). 
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Publika 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 „Publika TV”, Andrei Năstase a obținut cea mai 

mare pondere a reflectării, de 38,9%, urmat de Silvia Radu – cu 32,8%, Valeriu Munteanu 

– cu 11,9%, Ion Ceban – cu 8,7% și Reghina Apostolova – cu 3,5%. Alexandra Can a fost 

mediatizată cu o pondere de 2,3%, urmată de Constantin Codreanu – cu 1,6% și Victor 

Strătilă – cu 0,3%.  
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Conotația reflectării: 
 

 
 

Candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr la funcția de Primar General 

al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a fost prezentat în context negativ în subiectele despre: 

Jurnalistul și editorialistul Nicolae Negru se îndoiește de intențiile nobile ale liderului Partidului 

DA, Andrei Năstase. Astfel, în cadrul subiectului se menționează că acesta a scris într-un editorial 

pentru „Ziarul Național” că cel care anunță lupta împotriva oligarhiei este el însuși o sculă 

oligarhică. Mai mult decât atât, Nicolae Negru a specificat că este o idee perversă ca unii să-și 

pună speranța într-o persoană obscură, dubioasă și un diletant. Totodată, jurnalistul se întreabă 

dacă aceasta nu seamănă cumva a diversiune kaghebistă. Nicolai Negru a mai scris că este 

regretabil faptul că membrii PAS, în frunte cu liderul lor Maia Sandu, nu și-au apărat punctul de 

vedere și nici interesul dar s-au conformat unei decizii dubioase luate de alții pentru a-l susține pe 

Năstase la funcția de primar al Capitalei (21.04.2018); Editorialistului Iulian Chifu a scris pentru 

deschide.md că Andrei Năstase este cel mai urât și controversat candidat al opoziției proeuropene. 

Astfel, jurnalista menționează că în opinia lui Chifu, Maia Sandu are poziții mult mai bune decât 

finul oligarhului Țopa, doar că nu și-a înaintat candidatura, pentru că Năstase i-a furat startul, iar 

acum acesta cerșește voturile de la cei cu care a protestat în stradă, dar i-a înjurat, i-a batjocorit și 

i-a alungat (24.04.2018); În cadrul subiectului cu titlu „Năstase atacă din nou presa” jurnalista vine 

să menționeze că candidatul PPPDA se ia din nou de jurnaliști. Astfel, se susține că angajații de la 

„Ziarul Național” sunt amenințați cu judecata de Andrei Năstase. Mai mult decât atât, în cadrul 

unei conferințe de presă Andrei Năstase l-a apostrofat pe un reporter al postului de televiziune 

„Canal3”. Năstase i-a sugerat să-și schimbe jobul: „Oamenii vă urăsc! Băiete, ți-am recomandat 

să-ți găsești un alt loc de muncă". În acest sens, jurnalista vine să specifice că nu este pentru prima 

dată când Andrei Năstase îi insultă și agresează pe jurnaliștii. Acesta de mai multe ori a avut un 

comportament ostil, mai ales când a fost întrebat de ce-i înjură pe reporteri, cum își întreține cele 

11 case, dacă nu are niciun venit, sau de ce folosește prompterul în conferințele de presă 

(26.04.2018);  Candidatul PSRM, Ion Ceban, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că 

Andrei Năstase are legături cu diferiți oameni dubioși: „O singură întrebare aș avea la Andrei 

Năstase. Cum a trecut testul de integritate la Maia Sandu? Dacă este totul în regulă? Ținând cont 

despre acele lucruri pe care le cunoaștem, legătura cu diferiți oameni dubioși, și multe alte 

lucruri". În continuare jurnalista susține că „integritatea lui Andrei Năstase este pusă la îndoială 
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şi de mai mulți experți și analiști politici. Acum o săptămână, jurnalistul Nicolae Negru a spus că 

nu crede în intențiile nobile ale liderului Platformei DA. El a scris într-un editorial pentru Ziarul 

Național că cel care anunță lupta împotriva oligarhiei este el însuși o sculă oligarhică. De 

asemenea, fostul consilier al președintelui României, editorialistul Iulian Chifu, a scris recent într-

un articol că decizia liderului PAS, Maia Sandu, de a-l susține pe finul oligarhului condamnat 

penal Victor Țopa la funcția de primar al Capitalei este un gest copilăresc și o lipsă de experiență 

politică. La rândul său, jurnalistul Petru Bogatu a atins subiectul averii lui Năstase şi a scris 

despre faptul că din veniturile sale pe zero, împarte egal milioane de lei între mamă și soacră. 

Potrivit declarației sale de avere, Andrei Năstase nu a câștigat, oficial, în ultimii doi ani niciun 

bănuț. Totuși, el a reușit să-și cumpere în 2017 un teren agricol. Lotul se adaugă celorlalte nouă 

pe care le deține.” Jurnalista mia susține că nu doar legăturile dubioase, dar şi comportamentul lui 

Andrei Năstase lasă de dorit. În plină campanie electorală, candidatul DA la funcția de primar 

general al Capitalei „s-a luat din nou de jurnaliști. Angajaţii de la Ziarul Național sunt amenințați 

cu judecata de Andrei Năstase. El le cere să dezmintă ştirea despre un accident de la Bălți în care 

a fost implicată una dintre maşinile cu care merge des. Jurnalistul Vitalie Hadei a scris într-un 

articol că pretendentul la fotoliul de edil se încurcă în declarații şi că nu va dezminți nimic din 

ceea ce solicită Năstase. Mai mult, el califică acțiunea lui drept o intimidare la adresa Ziarului 

Național. Nu este pentru prima dată când Andrei Năstase îi insultă și agresează pe jurnaliștii. 

Acesta de mai multe ori a avut un comportament ostil, mai ales când a fost întrebat de ce-i înjură 

pe reporteri, cum își întreține cele 11 case, dacă nu are niciun venit, sau de ce folosește prompterul 

în conferințele de presă” (27.04.2018); Candidatul PSRM, Ion Ceban, a declarat  că programul 

electoral al lui Andrei Năstase se bazează de fapt pe ideile sale: „Dacă le comparați cam 60 la 

sută au fost scoase din programul nostru, foaia volantă pe care noi am văzut-o. Dacă lipsește 

inspirația sau experiența noi nu avem o problemă. Ajungem în dezbateri, le discutăm” 

(02.05.2018);  În cadrul subiectului cu titlu „Averi puse pe tapet” se menționează că jurnaliștii au 

scris că Năstase şi-a folosit propria mamă în operațiuni de spălare a banilor proveniți de la penalii 

fugari Ţopa. El a depus pe conturile ei, din venituri personale şi prin transferuri de la companii 

off-shore, peste 5,6 milioane de lei, sumă retrasă în perioada 2009 - 2012. Același scenariul l-a 

aplicat şi în cazul soacrei. Ambele transferuri au fost recunoscute public de Năstase, mai susține 

jurnalista: „Mi-am construit casă, mi-am cumpărat un teren. O altă parte din ei am pus pe contul 

mamei mele. Și observați și aici o chestiune: și tot aceeași sumă, cam aceeași sumă am pus-o pe 

contul soacrei mele. Vedeți că eu țin la ele aproape egal. Este absolut un lucru normal" 

(02.05.2018); În cadrul subiectului „Litigiile lui Năstase” jurnalista a declarat că: „Conducerea 

Partidului Demnitate și Adevăr și trolii formațiunii au fost acționați în judecată. Cântărețul român 

Cristi Nistor a depus o plângere după ce fotografia lui a fost folosită la un cont fals de Facebook 

pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. Interpretul le-a cerut lămurire celor de la 

PPPDA, însă așa și nu a primit un răspuns. Cristi Nistor a scris pe pagina sa de Facebook că cel 

care îi folosește poza pe un profil fals o face într-un mod agresiv, insultător și se ascunde mișelește 

în spatele fotografiei ca să fie ferit de urmări…Cristi Nistor a menționat că susținătorul lui 

Năstase a fost îndemnat să șteargă poza care o folosește ilegal, însă acesta a răspuns cu batjocură 

că datorită lui, Nistor a ajuns cunoscut în Republica Moldova. Scandalul a ajuns în atenția presei 

la sfârșitul lunii aprilie. Atunci, troll-ul lui Andrei Năstase a creat un cont fals cu numele Andrei 

Petru unde a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case ale lui Năstase 

din declarația de avere. Pentru a părea credibilă, în ofertă era şi un număr de telefon” 

(04.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei Năstase refuză să spună dacă a achitat impozitele pentru 

cei 200 de mii de euro, pe care i-a primit în perioada anilor 2009-2013. Astfel, jurnalista susține 

că jurnaliștii au scris anterior, că în perioada anilor 2009-2013, Andrei Năstase a primit aproape 

200 mii euro dintr-o firmă înregistrată într-o zonă off-shore, bani expediați pe numele mamei sale 

și a căror proveniență Năstase nu a explicat-o. La finele subiectului se mai menționează că în 

aceeași declarație se mai spune că anul trecut, Andrei Năstase nu a câștigat nici un ban, totuși el a 

recunoscut că a vândut una dintre mașinile sale cu 35 de mii de euro. Deși de acești bani, în 

Chișinău, îți poți cumpăra un apartament cu două camere, Andrei Năstase s-a plâns că suma este 
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una prea mică pentru el (05.05.2018); În cadrul subiectului din 11.05.2018 se menționează că este 

o copilărie să ceri unor partide să-şi retragă candidații din cursa electorală. Jurnalista susține că 

astfel a comentat Traian Băsescu apelul lui Andrei Năstase  către Constantin Codreanu, candidatul 

PUN la alegerile locale pentru Primăria Chișinău, să se retragă în favoarea sa. Mai mult, fostul 

președinte al României susține că Andrei Năstase ar pierde bătălia în turul doi indiferent cu cine 

ar concura; Compania Intellect Grup a prezentat un studiu în care se susține că pentru Andrei 

Năstase, şi-ar da votul sub 18 la sută dintre cei care au participat la sondaj: „La Andrei Năstase, 

printre punctele slabe putem să observăm că nu a putut să obțină susținere din partea electoratului 

de dreapta, dar mai concret a partidului unionist. A doua greșeală este că acest candidat s-a 

lansat fără să se consulte cu partidul său de coaliție. Aici mă refer la PAS" (14.05.2018); 

Candidatul PL, Valeriu Munteanu, a declarat că programul electoral al lui Andrei Năstase încalcă 

Acordul de Asociere al ţării noastre cu Uniunea Europeană: „Acest program care depășește 

limitele tratatului Uniunii Europene, Acordului de Asociere, ori vă spuneam dacă ar fi venit de la 

domnul Ceban, ar fi de înţeles, dar nu pot să cred că candidatul comun a trei partide, care spun 

că sunt pro-europene nu au găsit specialiști care să vadă aceste inadvertențe". Jurnalista a mai 

menționat că candidatul PL a mai declarat că Năstase încearcă să impună locuitorilor priorități care 

nu pot fi realizate. Printre ele se numără un parteneriat public-privat pentru o linie de sortare, 

prelucrare şi reciclare a deșeurilor pentru a produce energie electrică și termică. Liberalul a precizat 

că niciun oraș european nu a găsit încă vreun investitor care să facă o astfel de investiție destul de 

costisitoare (14.05.2018); Valeriu Munteanu susține că candidatul PPPDA, Andrei Năstase, refuză 

să participe la o confruntare televizată cu el: „Eu calific refuzul domnului Năstase de a veni astăzi 

la aceste dezbateri ca o teamă, ca o frică de a veni să discutăm despre programe. Fără sufleori, 

fără nici un fel de ajutor, să discutăm şi să vadă lumea cine are program, cine nu are, cum sunt 

întocmite şi cine cunoaște sau nu cunoaște bucătăria Primăriei" (15.05.2018); În cadrul 

subiectului „Pasărea pre limba ei piere” jurnalista menționează că declarațiile electorale ar putea 

să-l coste scump pe Andrei Năstase, Astfel, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr trebuie să 

rămână fără sediu, iar fratele liderului formațiunii, Vasile Năstase, riscă să fie cercetat penal. 

Jurnalista afirmă că cel puțin asta reiese din declarațiile făcute de către candidatul PPPDA la 

primăria Capitalei, Andrei Năstase. Acesta a promis că va trage la răspundere toate persoanele care 

au preluat fraudulos imobilele publice din Chișinău. Potrivit deschide.md, fratele său este în lista 

celor care au încălcat legea. Clădirea de pe strada 31 august din Capitală, în care se află sediul 

PPPDA, este inclusă în registrul Monumentelor de Stat. Imobilul ar fi fost privatizat în mod 

fraudulos de către publicația periodică „Glasul Națiunii", fondată de Vasile Năstase (16.05.2018); 

Același subiect a fost desfășurat la data de 17.05.2018 în cadrul căruia se menționează că experții 

imobiliari au declarat că suma achitată este de cinci ori mai mică în comparație cu costul real de 

pe piață. În cadrul subiectului jurnalista a menționat că presa a scris că edificiul de pe strada 31 

august din Capitală, în care îşi are sediul PPDA şi inclusă în registrul Monumentelor de Stat, ar fi 

fost privatizată fraudulos de către publicația periodică „Glasul Națiunii", fondată de Vasile 

Năstase, fratele liderului formațiunii. Anume el ar sta în spatele schemei puse la cale cu 

reprezentanți de atunci ai Primăriei; În cadrul subiectului din 17.05.2018 jurnalista a menționat 

următoarele: „După ce a criticat proiectul Partidului Democrat din Moldova privind construcția 

Arenei Chișinău, candidatul PPDA la Primăria Capitalei, Andrei Năstase, s-a răzgândit şi crede 

că orașul are nevoie totuși de o sală polivalentă. Fiind probabil în criză de idei, el a anunțat acest 

lucru în cadrul unei conferințe de presă, în care a vorbit despre cât de important și necesar este 

să fie dezvoltat sportul moldovenesc.”; Jurnalistul Vadim Ungureanu a fost reținut pentru 

huliganism. Ziaristul a adus în fața primăriei Chișinău o sculptură care face referire la renumita 

statuie a băiețelului din Bruxelles care urinează într-o fântână. Așa-zisa operă are capul 

candidatului PPPDA, Andrei Năstase. Potrivit jurnalistului, astfel el a vrut să-i amintească 

politicianului despre lipsa toaletelor publice în Capitală. Vadim Ungureanu susține că după ce i-a 

propus candidatului la primăria Chișinău, Andrei Năstase, să includă în programul său electoral 

un punct ce ar viza amenajarea toaletelor publice în oraş, acesta l-a amenințat cu răfuială fizică: 
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„Acesta este cel care se cere a fi numit politician, care face pipi peste tot ce înseamnă valori 

democratice. Face pipi peste părerea oamenilor şi peste libertatea de exprimare" (18.05.2018).;   

În context pozitiv, Andrei Năstase a fost reflectat în subiectul din 17.05.2018 în cadrul 

căruia sunt puse pe post declarațiile acestuia: „Avem nevoie de susținere pentru crearea unor 

complexe sportive şi de agrement în capitala noastră. Vom crea terenuri de sport, de joacă pentru 

copii, terenuri de sport, am vorbit despre o sală polivalentă care ar trebui realizată în Republica 

Moldova" (17.05.2018).  

Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a fost reflectat în context negativ în cadrul 

subiectelor despre: În cadrul subiectului cu titlul „Candidat nou, idei vechi” se menționează că Ion 

Ceban a încercat să uimească din nou alegătorii cu idei inovative pentru a transforma Capitala într-

un oraș deștept, doar că a întârziat cu câțiva ani. Astfel, în cadrul subiectului se menționează că 

candidatul PSRM își dorește ca oamenii să se poată programa online la medic, să plătească 

facturile pe internet și tot prin aceeași modalitate să-și înregistreze copii la grădiniță. Însă cert este, 

susține jurnalista, că toate aceste inițiative sunt practicate de ani buni în Chișinău. Cu toate acestea, 

Ceban nu a putut preciza cât ar costa bugetul municipal crearea softurilor inutile. Toto în cadrul 

subiectului se mai menționează că candidatul socialiștilor a mai propus crearea unei platforme 

online unde locuitorii Capitalei să poată sesiza orice problem, însă această funcție se regăsește deja 

pe site-ul Primăriei, la rubrica „Alerte". Mai mult, Ion Ceban vrea să creeze și o aplicație pe 

telefonul mobil cu ajutorul căreia șoferii să-şi poată găsi un loc de parcare. Ce-i drept, susține 

jurnalista, că Ion Ceban nu știe, deocamdată, cum să mărească numărul parcărilor (23.04.2018); 

PPPDA i-a acuzat pe socialiști că ar fi preluat sloganul folosit de ei la mai multe evenimente, asta 

după ce Chișinăul a fost împânzit de banere în care apare candidatul socialiștilor însoțit de mesajul 

"Salvăm Capitala, apoi salvăm și țara" (02.05.2018); O susținătoare a Platformei DA a organizat 

un antiprotest la kilometrul zero din Chişinău. Aceasta avea o pancartă însoțită de mesajul „Silvia 

Radu la gunoi, Ion Ceban la stână” (18.05.2018). 

În context pozitiv, candidatul PSRM, Ion Ceban, a fost reflectat în subiectele despre:  

Simpatizanții și membrii PSRM au sărbătorit Ziua Muncii. Cu o felicitare în acest sens a ieșit Ion 

Ceban: „Felicitări cu ocazia sărbătorii, prieteni !!!” (imagini mulțimea aplaudă) (01.05.2018);                                                          

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

Partidului Liberal, a fost mediatizat în context negativ în subiectele despre: Candidatul PL a depus 

o sesizare la CEC în care se invocă că  Silvia Radu ar fi utilizat resurse administrative în procesul 

de colectare a semnăturilor. În replică, Silvia Radu a declarat că acuzațiile lui Valeriu Munteanu 

sunt niște aberații și a refuzat să le comenteze (23.04.2018).; În cadrul subiectului cu titlul „Ideile 

lui Munteanu, criticate” se menționează că Candidatul liberalilor pentru Primăria Capitalei, 

Valeriu Munteanu, vrea să controleze Aeroportul Chișinău, dacă ajunge edil. Jurnalista a mai 

adăugat că propunerea candidatului PL este criticată însă de experții economici, care susțin că 

inițiativa va semăna doar corupție (24.04.2018); În cadrul subiectului din 02.05.2018 jurnalista 

menționează că candidatul PL, Valeriu Munteanu, a fost prins cu furt. În spoturile sale de 

promovare, Valeriu Munteanu folosește pe post de coloană sonoră o renumită piesă a 

compozitorului italian Ennio Morricone, chiar dacă legea privind dreptul de autor îi interzice acest 

lucru; În subiectul „Munteanu, piratul din campanie” jurnalista vine să menționeze că candidatul 

liberal la şefia Primăriei, Valeriu Munteanu, a dat-o din nou în bară. După ce a folosit, fără voie, 

într-un spot electoral muzica lui Ennio Morricone, liberalul a utilizat într-un alt clip de campanie 

muzica din coloana sonoră a filmului „Pirații din Caraibe: Blestemul Perlei Negre" (04.05.2018); 

Candidatul PNL, Alexandra Can, a criticat unele promisiuni lansate în campania electorală de 

candidatul PL, Valeriu Munteanu: „Sunt promisiuni năstrușnice, irealizabile şi care nu se merită 

a fi discutate, care se apucă de idei năstrușnice că o să lupte să readucă aeroportul, că o să 

construiască o altă clădire a primăriei, că o să scoată calea ferată în afară" (07.05.2018). 

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

mediatizată în context pozitiv datorită subiectelor despre: În cadrul subiectului cu titlu „Șantier în 

loc de mansarde” jurnalista vine să  menționează că 43 de mansarde pornite în capitală în urmă cu 
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9 ani, nu sunt date în exploatare nici până în prezent, iar din acest motiv au de suferit atât cei care 

au investit în apartamente și nu s-au mai mutat, cât și locatarii care și-au dat acordul pentru 

construcții. Problema acestor locatari a ajuns și în vizorul edilului interimar Silvia Radu, astfel, 

primăria a alocat 280 de mii de lei pentru renovarea acoperișului avariat (24.04.2018); Silvia Radu 

este nemulțumită de iluminatul public, instalat anul trecut în oraș, în special de cel de pe strada 

Mihai Viteazul. Aceasta susține că becurile led nu funcționează cum ar trebui, așa că locuitorii din 

zonă sunt nevoiți să meargă noaptea pe drum în întuneric. Jurnalista mai menționează că locuitorii 

Capitalei susțin inițiativa primarului interimar de a ilumina mai bine străzile. Astfel, la ședința de 

luni a Primăriei, Silvia Radu a cerut să fie revăzut iluminatul de pe strada Mihai Viteazul 

(24.04.2018); Candidatul independent, Silvia Radu, susține că activitatea în Primăria Chișinău 

trebuie să fie bazată pe interesele oamenilor şi nu pe dispute politice. Potrivit ei, principalul 

obiectiv al programului său electoral este continuarea proiectelor începute: "Am reuşit să deschid 

primăria către cetăţeni, am reuşit să începem procesul de curăţenie şi eliminarea corupţiei 

interne, să transparentizăm bugetul municipal şi să determinăm angajaţii primăriei să se implice 

în soluţionarea problemelor locuitorilor Chişinăului. Am găsit finanţarea pentru 70 de mijloace 

de transport". Totodată, aceasta a declarat că mizează în continuare pe sprijinul locuitorilor 

Capitalei şi nu are în spate nici un partid politic: „Sper ca o să fie campanie în care să discutăm 

problemele orașului și soluțiile care pot fi aplicate în viitor. Eu sunt un candidat independent. 

Cred că pe parcursul acelor cinci luni care am activat în primăria, am demonstrat prin fapte că 

unicul interes care este promovat în primărie este interesul tuturor cetățenilor" (25.04.2018); În 

cadrul subiectului cu titlu „Un nou semafor la Petricani” jurnalista vine să menționeze că una dintre 

ultimele activități ale fostului primar interimar, Silvia Radu, a fost instalarea unui semafor la 

intersecția dintre șoseaua Balcani și strada Petricani. Șoferii spun că aceasta inițiativa este de mult 

așteptată.  În lipsa unui semafor, ambuteiajele sunt la ordinea zilei în aceasta intersecție. Iar șoferii 

sunt nevoiți să aștepte minute în șir ca să ajungă la destinație. Conducătorii auto spun că instalarea 

unui semafor nu doar va reglementa traficul în această zonă, dar şi va preveni situații de accidente. 

În acest context sunt puse declarațiile făcute de candidatul independent, Silvia Radu: „Am dispus 

instalarea unui semafor la intersecția dintre șoseaua Balcani și strada Petricani. Inițiativa a venit 

la solicitarea locuitorilor din această zonă și am dispus ca direcția transport să verifice această 

posibilitate. În principiu ea trebuie să fie fiabilă și executată în curând” (25.04.2018); În cadrul 

unei dezbateri electorale organizată de o agenție de presă candidatul independent Silvia Radu a 

venit cu următoarele declarații electorale:  „Voi continua procesul de curățenie în Primărie. Cei 

care sunt neprofesioniști și numără creioanele la Primărie vor pleca. Stoparea construcțiilor 

ilegale este bine cunoscută de cetățenii Chișinăului, iar rechinii imobiliari vor trebui stopați”. În 

cadrul subiectului se mai menționează că unul dintre experții prezenți la dezbatere a remarcat 

avantajele Silviei Radu pentru a obține încrederea oamenilor: „Avantajul domniei sale, așa cum ni 

l-a prezentat, este că timp de cinci luni, deja a făcut cunoștință îndeaproape cu problemele cu care 

se confruntă municipalitatea. Se poziționează ca administrator și manager și asta e singurul lucru 

cu care domnia sa vrea să convingă cetățenii" (26.04.2018); În cadrul subiectului din 29.04.2018 

a fost prezentată o zi din vița candidatul independent, Silvia Radu. Astfel, una din activitățile 

întreprinse de ea și familia sa este și protejare a pomilor împotriva dăunătorilor. În acest sens, 

aceasta a scris pe o rețea de socializare că în mod similar trebuie să se acționeze și la primărie 

împotriva corupților. Candidatul independent la fotoliul de edil al Capitalei spune că acest lucru 

trebuie făcut conform legii, transparent şi cu ajutorul societății civile; Fiecare a treia stradă din 

Capitală a fost deja reparată, iar pe o bună parte dintre ele a fost aplicat marcajul rutier. Drumarii 

au profitat de minivacanță de 1 mai, care i-a scos pe locuitorii Capitalei din oraș, şi au plombat în 

liniște gropile din asfalt. Muncitorii au spus că țin cont de metodologia cerută de Silvia Radu. În 

acest context sunt puse pe post Adrian Boldurescu, șef al Exdrupo: „Nu se mai aruncă, sau nu mai 

merge direct plombarea doar în groapă. Dar se frezează, se amorsează, încercăm să schimbăm 

modalitatea de reparație. Este mai ieftin, este mai repede în timp, şi mult mai calitativ” 

(30.04.2018); Silvia Radu a demarat campania „Din ușă, în ușă”. Astfel, aceasta a discutat cu 

locuitorii orașului Chișinău despre problemele cu care se confruntă aceștia zi de zi. Candidatul 



29 

 

independent a scris pe o rețea de socializare că până acum, nimeni de la Primăria Municipiului 

Chișinău nu a mai trecut pe la ei (30.04.2018); Candidatul independent la Primăria Capitalei, Silvia 

Radu, nu va renunță la proiectele inițiate în calitate de edil interimar. În cadrul unei conferințe de 

presă aceasta și-a prezentat programul electoral, denumit „11 măsuri pentru Chișinău". În acest 

sens, se specifică că Silvia Radu a venit cu o propunere neobișnuită în această campanie. Ea a 

declarat că refuză orice finanțare şi că le cere potențialilor donatori să se implice direct, prin 

proiecte personale, în dezvoltarea orașului: „Îi îndemn pe toți oamenii, atât privați cât și agenții 

economici, care doresc să-mi finanțeze campania electorală, să aloce acești bani pentru proiecte 

concrete. Sunt în discuții acum cu o persoană fizică și câțiva la capitolul implementării unor 

proiecte ce țin, cum am zis, de instalarea unor locuri de joacă pentru copii”. În cadrul subiectului 

se mai menționează că Silvia Radu a mai declarat că în această campania va pune accentul pe 

întâlnirile directe cu locuitorii Capitalei şi nu va investi în panouri și spoturi TV. De asemenea, 

acesta va continua reforma de depolitizare a Primăriei: „Voi continua procesul de curățare a 

angajaților Primăriei în ceea ce ține atitudinea lor și profesionalism. Mult prea mult, în ultimii 

ani, au fost angajați oameni pe criterii de cumetrism și pe criterii de apartenență la un anumit 

partid politic". Candidatul independent spune că va pune capăt şi construcțiilor ilegale din 

Capitală: „Cred eu că este necesară crearea, în cadrul Primăriei, a unui sistem și, în mod special, 

a unui departament de control ce ține de construcții, care trebuie să verifice nu doar eliberarea 

noilor avize de construcții și arhitectură, ci să verifice și ceea ce există în momentul actual".  Silvia 

Radu declară că are soluții și pentru fluidizarea traficului sau probleme transportului public: 

„Monitorizarea prin sistem a rutelor va permite să avem o gestiune mai eficientă atât a timpului, 

cât și o accesare din partea locuitorilor prin sisteme IT". La finele subiectului, jurnalista vine cu 

mențiunea că Silvia Radu a fost primarul interimar al Capitalei. În această perioadă, ea a inițiat 

mai multe proiecte, inclusiv Marea curățenie a orașului și reabilitarea drumurilor (03.05.2018); 

Silvia Radu a cordat un interviu pentru clubul de presă „Rezonanța Socială" despre viața sa privată 

și soțul său. Referitor la plantațiile de viță-de-vie pe care le deține familia Radu, candidatul 

independent a declarat: „Noi, probabil, ne iubim foarte mult țara și pământurile noastre şi am 

decis să investim în agricultură. Bineînțeles, e muncă, dar aduce foarte multă plăcere. Este un vin 

pentru noi, pentru prieteni. Noi facem asta din plăcere.'' În cadrul subiectului, jurnalista susține 

că chiar dacă este o fire romantică şi delicată, Silvia Radu este deseori comparată cu preşedintele 

Rusiei, Vladimir Putin, sau cu doamna de fier, Margaret Thatcher (05.05.2018); Silvia Radu a 

elaborat programul de administrare a orașului în funcție de ceea ce își doresc chișinăuienii. Ea a 

declarat în cadrul unui interviu pentru Clubul de Presă „Rezonanța Socială" că a purtat mai multe 

discuții cu oamenii în teritoriu, iar doleanțele lor sunt prioritare. Silvia Radu mai susține că 

programul său electoral denumit „11 măsuri Chișinău" și care abordează cele mai grave probleme 

semnalate de oameni, ar putea schimba lucrurile timp de 1 an: „Trebuie să privim realist lucrurile 

care se întâmplă în oraș. Oamenii înțeleg foarte bine şi simt ceea ce se petrece în oraș, le este 

greu. Eu discut cu ei şi mi-au spus ce ar vrea să vadă în programul meu, iar eu mi l-am întocmit 

în funcție de ce am discutat cu ei". În cadrul subiectului se specifică că candidatul independent la 

funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu, a declarat că înțeles un lucru și că anume  oamenii s-

au plictisit de agitație electorală, fapt pentru care ea a decis că nu va investi în panouri și spoturi 

TV: „Oamenii au obosit deja de politicieni, pentru că toți ei reprezintă anumite interese politice 

sau de partid. Scopul lor de a câștigă este strict unul politic. Acum orașul nostru este într-un hal 

fără de hal. De aceea, este momentul să fie schimbări, nu doar vorbe". La finele subiectului, 

jurnalista vine să menționeze că din noiembrie 2017 şi până în luna aprilie, Silvia Radu a fost 

primarul interimar al Capitalei. În această perioadă, ea a inițiat mai multe proiecte, inclusiv „Marea 

curățenie" a orașului și reabilitarea drumurilor (06.05.2018); Drumarii muncesc zi şi noapte, iar 

autorităţile dau asigurări că, până la începutul verii, toate gropile de pe străzi vor fi astupate cu 

asfalt fierbinte. Șeful Întreprinderii Municipale „Exdrupo", Adrian Boldurescu, a declarat că până 

acum a fost plombată o suprafață de 40 de mii de metri pătrați. În cadrul subiectului se menționează 

că deși se circulă mai greu pe unele porțiuni de drum, șoferii sunt bucuroși că vor scăpa de gropi. 

Ei au lăudat inițiativa pe care a avut-o Silvia Radu, în perioada când era la cârma primăriei. La 
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finele subiectului jurnalista a venit cu menținea că  în perioada când ocupa funcția de primar 

interimar al Capitalei, Silvia Radu a anunțat că va plomba gropile de pe toate străzile din Capitală, 

inclusiv şi din curțile blocurilor (07.05.2018); Fără gherete în Capitală. De la începutul acestui an 

au fost evacuate 157 de unități comerciale. Până la sfârșitului anului urmează să fie evacuate încă 

aproape 200 de gherete. Gheretele au început să fie demontate după ce candidatul independent 

Silvia Radu, în timp ce ocupa funcția de primar interimar al Capitalei, a dat indicații ca toate 

unitățile comerciale neautorizate să fie evacuate (07.05.2018); Asociației Sociologilor și 

Demografilor au prezentat un sondaj. Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor 

Mocanu, în cadrul prezentării a declarat: „Mulți, aproape 12 la sută, au menționat că ei își doresc 

o femeie independentă la conducerea municipiului, o femeie care nu face promisiuni goale, care 

înțelege mai bine problemele femeilor și deja s-a micșorat această distanță dintre Ion Cebanu și 

Silvia Radu. Doamna Silvia și-a organizat o campanie electorală, un mesaj electoral foarte 

pozitivist" (07.05.2018); Candidatul independent la funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu, 

denunță campaniile de denigrare împotriva ei, lansate de unii politicieni. În cadrul unei conferințe 

de presă, Radu a declarat că oponenții săi lansează mesaje false, precum că aceasta s-ar retrage din 

cursa electorală. În opinia fostului primar interimar, aceștia procedează astfel pentru că le este frică 

de faptul că un candidat independent ar putea ajunge la cârma Primăriei Chișinău: „Știți ce 

înseamnă pentru un candidat politic să piardă în fața unui candidat independent? Înseamnă că 

oamenii își exprimă opinia că toată politica lor până astăzi a fost zero. Cred că a sosit momentul 

când oamenii își pot lua înapoi Primăria din mâinile politicienilor şi a grupărilor de interes care 

au condus-o ani de zile”. Toto, în cadrul subiectului se menționează chiar dacă este în campanie 

electorală, Silvia Radu nu-i scapă din vizor pe funcționarii de la primărie. Ea a verificat în calitate 

de cetățean, cum decurg lucrările demarate anterior. Radu a constatat că unii au profitat de faptul 

că nu mai este în primărie și au făcut totul de mântuială. De exemplu, s-a arătat nemulțumită că pe 

un drum asfaltat a fost aplicat marcaj rutier. Iar, unele treceri de pietoni au fost desenate doar pe 

jumătate. Silvia Radu a lansat luni pe pagina sa de Facebook un spot în care spune cum ar trebui 

să fie funcționarii de la Primărie: „Am început să fac curățenie în Primărie. Am dat afară oamenii 

incompetenți și cei care au probleme cu legea. În Primărie trebuie să rămână oamenii 

profesioniști și cei integri. Penalii nu au ce căuta la Primăriei. Locul lor e aici” (08.05.2018); Un 

teren în paragină din curtea liceului „Toader Bubuiog" din Bubuieci a fost transformat într-o 

singură săptămână într-un loc de joacă spațios pentru elevi. Inițiativa aparține unui agent 

economic, care a decis să se implice în campania lansată de fostul primar interimar al Capitalei, 

Silvia Radu – „Fă ceva bun pentru Chișinău". Prezentă la inaugurarea terenului de Silvia Radu a 

declarat: "Mă bucur foarte mult că școala de la Bubuieci are un teren de joacă amenajat. Eu cred 

că după această electorală ar fi bine ca oamenii să se aleagă nu numai cu panouri şi zâmbete 

false, dar şi cu fapte concrete care să le îmbunătățească viața (10.05.2018)"; În parcul central din 

Chișinău au fost sădite în jur de 12 mii de flori în grădina publică, iar toate cheltuielile au fost 

suportate de un agent economic în cadrul campaniei „Fă ceva bun pentru Chișinău” lansată de 

candidatul independent la Primărie Silvia Radu. . La acțiune au participat și mai mulți tineri care 

s-au mobilizat prin intermediul rețelelor de socializare. Candidatul independent la Primăria 

Capitalei, Silvia Radu, a plantat flori alături de fiica ei Nicoleta. În acest context sunt puse pe post 

declarațiile Silvei Radu: „S-a apropiat un alt agent economic de mine şi a procurat aceste flori 

care astăzi sunt sădite de voluntarii care mă ajută. Sunt mai multe flori, sunt begonii, sunt petunii, 

sunt poleus şi altele" (12.05.2018); Candidatul independent la funcția de primar al Capitalei, Silvia 

Radu, şi socialistul Ion Ceban vor merge în turul doi al alegerilor locale. Asta arată un studiu făcut 

public astăzi de Compania Intellect Grup. Potrivit rezultatelor Silvia Radu este susținută de 31 la 

sută din cei chestionați. Jurnalista menționează că sociologii spun că ea a reușit să câștige simpatia 

celor mai mulți alegători, pentru că a decis să nu participe în show-uri politice: „Acest candidat nu 

s-a lăsat implicat în campanie de show politică, de luptă murdară politică, de aceea s-a putut 

menține la același rating" (14.05.2018); Tot mai mulți agenți economici răspund apelului lansat 

de candidatul independent la funcția de primar general al Capitalei, Silvia Radu. De această dată, 

un investitor a decis să instaleze aparate de aer condiționat în Casa de Cultură din Tohatin 
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(15.05.2018); În curtea blocurilor de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei au 

început lucrările de amenajare a un teren de joacă pentru copii. Jurnalista susține că instalarea 

acestuia este efectuată de către un agent economic care a hotărât să o susțină pe Silvia Radu în 

cadrul Campaniei „Fă ceva bun pentru Chișinău”, inițiată de candidatul independent. În cadru a 

evoluat Silvia Radu: „Eu cred că aceste acțiuni sunt foarte importante pentru locuitorii 

Chișinăului, fiindcă ei apreciază mult mai mult faptele decât panourile publicitare pe care se 

cheltuie mult mai mulți bani" (16.05.2018); În parcul Valea Morilor au fost aplicate marcaje şi 

semne rutiere care indică cine şi pe unde trebuie să meargă bicicliștii. În cadru a evoluat un locuitor 

al orașului Chișinău: „La acest lucru mult am visat, eu merg încolo, încoace. Este foarte bine că 

toţi merg pe cerc într-o direcție. Sunt mulți care se plimbă şi cu copii. Vor fi mai puține incidente 

şi mai puține situații neplăcute. Bravo Silvia Radu primește nota 10” (16.05.2018); Primăria 

trebuie să fie depolitizată şi să aparțină cetățenilor. Este declarația Silviei Radu, care a făcut 

totalurile campaniei electorale. Candidatul independent susține că a încercat să fie cât mai aproape 

de oameni. Nu a făcut agitație prin intermediul spoturilor şi a bannerelor, ci a ales să facă lucruri 

concrete pentru oraș: „Am reușit să instalăm mai multe terenuri de joacă pentru copii, am reparat 

câteva grădinițe, am reparat un teren de joacă sportiv, am înfrumusețat Chișinăul”. În cadrul 

subiectului se mai menționează că Silvia Radu a mai declarat că în campania electorală nu a 

acceptat bani străini: „Am prezentat public raportul meu, îl puteți vedea pe site-ul CEC. Ne-a costat 

câteva sute de mii de lei. Această campanie a fost finanțată doar de familia mea”. La finele 

subiectului jurnalista a venit să precizeze că Silvia Radu este singurul candidat independent la 

funcția de primar al Capitalei. În perioada când a fost edil interimar, ea a reușit să renoveze mai 

multe grădinițe, să deschidă terenuri de joacă pentru copii, dar şi să semneze o dispoziție, care 

prevedea instalarea semafoarelor inteligente (18.05.2018); În curtea unui bloc din sectorul Ciocana 

al Capitalei a început construcția unui nou teren sportiv. Acesta va fi amenajat în cadrul campaniei  

„Fă ceva bun pentru Chişinău” inițiate de candidatul independent, Silvia Radu. Instalarea acestuia 

este efectuată de către un agent economic din zonă care pe lângă terenul de joacă a amenajat şi 

câteva bănci, unde oamenii se vor putea odihni. În cadru a evoluat candidatul independent, Silvia 

Radu: „Mă bucur foarte mult că această campanie continuă şi copii din această curte vor avea 

ocazie să practice atât fotbalul cât şi voleiul. Şi de ce nu , poate vom avea viitori campioni care 

se vor antrena aici pe viitor" (18.05.2018).  

Silvia Radu a fost reflectată în context negativ în cadrul subiectului din 18,05.2018 în 

cadrul căruia se menționează că 0 susținătoare a Platformei DA a organizat un antiprotest la 

kilometrul zero din Chişinău. Aceasta avea o pancartă însoțită de mesajul „Silvia Radu la gunoi, 

Ion Ceban la stână”. 

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

Partidului Politic „ȘOR”, a fost nuanțată în context pozitiv în subiectele despre: Candidatul PȘ a 

declarat că va aloca câte o mie de lei lunar pensionarilor: „Nu este important cum vom face, dar 

este important ca fiecare pensionar din Capitală să înțeleagă că sunt mecanisme care le pot aduce 

un adaos de o mie de lei la pensie în fiecare lună". Reghina Apostolova a menționat că este posibil 

de realizat acest program dacă vor fi luate măsuri drastice în privința taxelor locale, cum ar fi 

majorare unora dintre ele. Potrivit ei, vârstnicii ar putea primi alocații și mai mari, dacă locuitorii 

Capitalei înstăriți vor dona benevol bani într-un fond special (03.05.2018);   

În context negativ, Reghina Apostolova a fost prezentată în cadrul subiectelor despre: 

Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, a prezentat mai multe documente, care 

ar demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor, Reghina 

Apostolova şi cere excluderea acesteia din cursă. Potrivit documentelor prezentate de Anatol 

Şalaru, pe data de 4 mai, un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile unei companii 

cu capital mixt ruso-moldovenesc. Unul dintre fondatorii acesteia este o instituţie din subordinea 

preşedinţiei Federaţiei Ruse. În aceeaşi zi, banii au fost transferaţi în calitate de donaţie pe contul 

electoral al Partidului Șor, iar ulterior au fost cheltuite pentru publicitatea difuzată în favoarea 

Reghinei Apostolova. În acest context sunt puse pe post declarațiile lui Anatolie Șalaru: „Am văzut 

şi documentele bancare prin care s-au efectuat aceste transferuri. Solicit instituțiilor statului să 
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îşi facă datoria, să ceară de la bănci aceste acte în original" . Potrivit lui Anatol Şalaru, aceste 

tranzacții bănești constituie o încălcare gravă a legislației Republicii Moldova. El a depus o 

contestație la CEC şi la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău: „Solicităm examinarea în 

regim de urgenţă a prezentei contestații şi stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt şi de drept. 

Să fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării concurentului 

electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a articolului 39 şi 41 din Codul Electoral" 

(08.05.2018, subiect prezentat succint la data de 10.05.2018 );  

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

Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a fost reflectat în context pozitiv în subiectele 

despre: În cadrul unei dezbateri electorale organizată de o agenție de presă candidatul PUN a făcute 

declarații electorale: „Una din primele schimbări pe care le voi face în calitate de primar general 

este să interzic orice fel de lucrări pe timpul zilei, pentru că asta afectează cetățenii care locuiesc 

în municipiul Chișinău" (26.04.2018). 

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

Partidului Național Liberal, a fost mediatizată în context pozitiv în cadrul subiectelor despre: În 

cadrul unei dezbateri electorale organizată de o agenție de presă candidatul PNL a spus că locuitorii 

Capitalei trebuie să o voteze pentru că are experiență în administrare: „Voi putea uni ideile și 

oamenii. Deci, asta am făcut tot timpul și am reușit. Voi reuși și aici. Vă veți convinge că voi 

instaura cooperarea între organele publice locale și instituțiile statului" (26.04.2018); Candidatul 

PNL, Alexandra Can, și-a prezentat prioritățile electorale: piste pentru bicicliști, ajutorarea 

oamenilor fără adăpost și construcția de uzine. În acest context sunt puse pe post declarațiile făcute 

de către aceasta: "Șosea auto de centură împrejurul Chișinăului, îmbunătățirea programului de 

construcție a locuințelor sociale şi pentru familiile tinere transport bus-rapid, piste pentru 

bicicliști, rampe pentru cărucioare dezvoltarea segmentului energiei verzi, solare bazată pe 

panouri voltaice. Un mini-teatru "La sfat cu Eminescu" în Grădina Publică” (07.05.2018). 

Candidatul Partidul Politic „Partidul verde Ecologist”, Victor Strătilă, a fost prezentat în 

context pozitiv în subiectele despre: În cadrul unei dezbateri electorale organizată de o agenție de 

presă Victor Strătilă a spus că vrea să reformeze Primăria: „Avem viziuni clare cum să optimizăm 

structura Primăriei, cât personal trebuie să fie în această Primărie și cum să împărțim 

responsabilitățile” (26.04.2018). 

 

Detaliere: 
 

Candidați 

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

A. Năstase, 

PPPDA 

28 min. 26 sec. 16 sec. 04 min. 36 sec. 23 min. 24 sec. 

S. Radu, ID 23 min. 56 sec. 17 min. 51 sec. 06 min. 05 sec. 

V. Munteanu, PL 08 min. 43 sec. 0 sec. 05 min. 21 sec. 03 min. 22 sec. 

I. Ceban, PSRM 06 min. 23 sec. 04 sec. 05 min. 11 sec. 01 min. 08 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 32 sec. 41 sec. 23 sec. 01 min. 28 sec. 

A. Can, PNL 01 min. 39 sec. 01 min. 06 sec. 33 sec. 0 sec. 
C. Codreanu, PUN 01 min. 10 sec. 18 sec. 52 sec. 0 sec. 
V. Strătilă, PVE 13 sec. 13 sec. 0 sec. 0 sec. 
V. Costiuc, PPDA 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 
A. Roșco, PCNM 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 
A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
M. Brăilă, PPRM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 
 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

A. Năstase, PPPDA 28 min. 26 sec. 02 min. 12 sec. 26 min. 14 sec. 
S. Radu, ID 23 min. 56 sec. 07 min. 02 sec. 16 min. 54 sec. 
V. Munteanu, PL 08 min. 43 sec. 01 min. 41 sec. 07 min. 02 sec. 
I. Ceban, PSRM 06 min. 23 sec. 48 sec. 05 min. 35 sec. 
R. Apostolova, PȘ 02 min. 32 sec. 22 sec. 02 min. 10 sec. 
A. Can, PNL 01 min. 39 sec. 01 min. 03 sec. 36 sec. 
C. Codreanu, PUN 01 min. 10 sec. 11 sec. 59 sec. 
V. Strătilă, PVE 13 sec. 08 sec. 05 sec. 
V. Costiuc, PPDA 01 sec. 0 sec. 01 sec. 
A. Roșco, PCNM 01 sec. 0 sec. 01 sec. 
A. Mîțu, PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
M. Brăilă, PPRM 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, PPPDA a obținut cea mai mare 

pondere de reflectare – de 36,9%, urmat de ID – cu 29,5%, PL – cu 11,7%, PSRM – cu 

10,7%, iar PUN a fost mediatizat cu o pondere de 5%. PȘ a obținut 3,8%, iar PNL a avut o 

prezență de 2%. Mai puțin de 1 la sută au fost reflectate partidele politice: PVE, PPRM, 

PPDA și PCNM.  
 

Conotația reflectării:  
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Conotația pozitivă și negativă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat 

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

PSRM suplimentar a fost prezentat în context negativ în subiectele despre: Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului ar putea retrage licența radiodifuzorilor fără decizia instanței, iar 

partidele politice, cultele religioase și sindicatele nu vor putea deține posturi tv sau radio. Noile 

prevederi i-au nemulțumit pe PSRM și PCRM. În acest context sunt puse pe post declarațiile 

deputatului PSRM, Vlad Batrîncea, făcute în cadrul plenului: „Dacă va fi aprobat acest proiect, 

dacă el va fi aprobat în două lecturi, deja CCA va putea retrage licența fără instanța de judecată”. 

În replică, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a spus că PSRM critică nemotivat fiecare 

inițiativă a guvernării (20.04.2018); Partidul Popular European din Moldova îi îndeamnă pe 

locuitorii din Municipiile Chişinău şi Bălţi să voteze candidați proeuropeni, integri, care au 

experiență în administrarea problemelor celor două urbe. Astfel, președintele PPEM, Iurie Leancă, 

a venit cu următorul apel: „…Sperăm să contribuim la consolidarea acestei drepte proeuropene 

pentru a nu admite preluarea Capitalei de forțe nostalgice, de către socialiști" (23.04.2018); 

Purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari care declarat că partidele implicat în campania 

electorală se preocupă doar de interesele proprii (24.04.2018);  Purtătorul de cuvânt al PDM, 

Vitalie Gămurari, a îndemnat locuitorii capitalei s-a iasă la vot. Totodată, acesta de declarat: După 

ani de zile, sunt două partide care nu au dreptul moral să mai conducă Capitala. Este vorba despre 

Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal” (15.05.2018). 

PL a fost reflectat în context negativ în subiectul din 15.05.2018 în cadrul căruia se 

menționează că purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari, a îndemnat locuitorii capitalei s-a 

iasă la vot. Totodată, acesta de declarat: După ani de zile, sunt două partide care nu au dreptul 

moral să mai conducă Capitala. Este vorba despre Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal”.  

Partidele politice: PȘ, PL, PPDA, PPPDA, PCNM, PVE, PUN, PRSM, PPRM și PNL au 

fost mediatizate în context negativ în subiectul despre purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie 

Gămurari care declarat că partidele implicat în campania electorală se preocupă doar de interesele 

proprii (24.04.2018). 
 

Detaliere: 
 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PPPDA 29 min. 53 sec. 16 sec. 04 min. 46 sec. 24 min. 51 sec. 

ID 23 min. 56 sec. 17 min. 51 sec. 06 min. 05 sec. 

PL 09 min. 28 sec. 0 sec. 05 min. 36 sec. 03 min. 52 sec. 

PSRM 08 min. 40 sec. 08 sec. 06 min. 09 sec. 02 min. 23 sec. 

PUN 04 min. 05 sec. 18 sec. 03 min. 23 sec. 24 sec. 

PȘ 03 min. 04 sec. 41 sec. 55 sec. 01 min. 28 sec. 

PNL 01 min. 39 sec. 01 min. 06 sec. 33 sec. 0 sec. 
PVE 13 sec. 13 sec. 0 sec. 0 sec. 
PPDA 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 
PCNM 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 
PRSM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
PPRM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 
 

 
 

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

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost cea – de 63,2%, iar cota femeilor a fost - de 36,8%.  

 

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

în perioada de raport 20 aprilie – 18 mai 2018, a reflectat prin conotația pozitivă, în preponderență 

candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu. Totodată, a 

reflectat prin conotația negativă, în preponderență candidatul electoral la funcția de Primar General 

al mun. Chișinău, Andrei Năstase, precum și Partidul Politic Platforma Demintate și Adevăr. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Publika TV” nu a respectat art. 7 alin. 

(2): „Acordând timpi de antenă unui partid sau unei mișcări politice pentru propagarea pozițiilor 

acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiași gen de programe și la 

aceeași oră, timpi de antenă altor partide și mișcări politice fără tergiversări neîntemeiate și fără 

a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare” și alin. (3): 

„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

 Totodată au fost atestate: 

 Derogări de la 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”. 

- Jurnalistul și editorialistul Nicolae Negru se îndoiește de intențiile nobile ale liderului 

Partidului DA, Andrei Năstase. Astfel, în cadrul subiectului se menționează că acesta a 

scris într-un editorial pentru „Ziarul Național” că cel care anunță lupta împotriva oligarhiei 

este el însuși o sculă oligarhică. Mai mult decât atât, Nicolae Negru a specificat că este o 

idee perversă ca unii să-și pună speranța într-o persoană obscură, dubioasă și un diletant. 

Totodată, jurnalistul se întreabă dacă aceasta nu seamănă cumva a diversiune kaghebistă. 
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Nicolai Negru a mai scris că este regretabil faptul că membrii PAS, în frunte cu liderul lor 

Maia Sandu, nu și-au apărat punctul de vedere și nici interesul dar s-au conformat unei 

decizii dubioase luate de alții pentru a-l susține pe Năstase la funcția de primar al Capitalei. 

Lipsețte poziția celor vizați în subiect (20.04.2018).  

- În cadrul subiectului „Litigiile lui Năstase” jurnalista a declarat că: „Conducerea 

Partidului Demnitate și Adevăr și trolii formațiunii au fost acționați în judecată. 

Cântărețul român Cristi Nistor a depus o plângere după ce fotografia lui a fost folosită la 

un cont fals de Facebook pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. Interpretul le-a 

cerut lămurire celor de la PPPDA, însă așa și nu a primit un răspuns. Cristi Nistor a scris 

pe pagina sa de Facebook că cel care îi folosește poza pe un profil fals o face într-un mod 

agresiv, insultător și se ascunde mișelește în spatele fotografiei ca să fie ferit de 

urmări…Cristi Nistor a menționat că susținătorul lui Năstase a fost îndemnat să șteargă 

poza care o folosește ilegal, însă acesta a răspuns cu batjocură că datorită lui, Nistor a 

ajuns cunoscut în Republica Moldova. Scandalul a ajuns în atenția presei la sfârșitul lunii 

aprilie. Atunci, troll-ul lui Andrei Năstase a creat un cont fals cu numele Andrei Petru unde 

a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case ale lui Năstase din 

declarația de avere. Pentru a părea credibilă, în ofertă era şi un număr de telefon”. 

Lipsește poziția celor vizați în subiect (04.05.2018). 

- Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, a prezentat mai multe documente, 

care ar demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor, 

Reghina Apostolova şi cere excluderea acesteia din cursă. Potrivit documentelor prezentate 

de Anatol Şalaru, pe data de 4 mai, un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile 

unei companii cu capital mixt ruso-moldovenesc. Unul dintre fondatorii acesteia este o 

instituţie din subordinea preşedinţiei Federaţiei Ruse. În aceeaşi zi, banii au fost transferaţi 

în calitate de donaţie pe contul electoral al Partidului Șor, iar ulterior au fost cheltuite 

pentru publicitatea difuzată în favoarea Reghinei Apostolova. În acest context sunt puse pe 

post declarațiile lui Anatolie Șalaru: „Am văzut şi documentele bancare prin care s-au 

efectuat aceste transferuri. Solicit instituțiilor statului să îşi facă datoria, să ceară de la 

bănci aceste acte în original" . Potrivit lui Anatol Şalaru, aceste tranzacții bănești constituie 

o încălcare gravă a legislației Republicii Moldova. El a depus o contestație la CEC şi la 

Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău: „Solicităm examinarea în regim de 

urgenţă a prezentei contestații şi stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt şi de drept. Să 

fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării 

concurentului electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a articolului 39 şi 41 

din Codul Electoral". Totodată, Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, 

că după aceiași schemă ilegală a fost finațată și campania electorală a PSRM. Lipsețte 

poziția PSRM (08.05.2018). 

- Candidatul PL, Valeriu Munteanu, a declarat că programul electoral al lui Andrei Năstase 

încalcă Acordul de Asociere al ţării noastre cu Uniunea Europeană: „Acest program care 

depășește limitele tratatului Uniunii Europene, Acordului de Asociere, ori vă spuneam 

dacă ar fi venit de la domnul Ceban, ar fi de înţeles, dar nu pot să cred că candidatul 

comun a trei partide, care spun că sunt pro-europene nu au găsit specialiști care să vadă 

aceste inadvertențe". Jurnalista a mai menționat că candidatul PL a mai declarat că Năstase 

încearcă să impună locuitorilor priorități care nu pot fi realizate. Printre ele se numără un 

parteneriat public-privat pentru o linie de sortare, prelucrare şi reciclare a deșeurilor pentru 

a produce energie electrică și termică. Liberalul a precizat că niciun oraș european nu a 

găsit încă vreun investitor care să facă o astfel de investiție destul de costisitoare. Lipsește 

poziția lui Andrei Năstase (14.05.2018). 

- Andrei Năstase mă păzește Rezumat: Andrei Năstase mă păzește ca ochii din cap. Este 

mesajul Silviei Radu, candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, plasat pe 

Facebook. Ea a scris că Năstase o veghează de câteva zile prin intermediul jurnaliştilor de 

la Jurnal TV. Aceştia stau într-o maşină parcată ilegal în fața locuinţei sale, iar reporterul 
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a discutat în dimineaţa zilei cu soţul Silviei Radu, Virgiliu. Reporterul, care apare în 

imagini este Doina Pavalachi. Pe pagina sa de pe o reţea de socializare, tânăra a indicat că 

munceşte la Jurnal TV. Postul de televiziune aparţine penalului fugar, Victor Țopa, care 

este naşul de cununie al lui Andrei Năstase, aspirantul la fotoliul de primar al Chişinăului. 

Lipsește poziția celor vizați în subiect (16.05.2018). 
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Canal 2 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 
 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „Canal 2”, cel mai reflectat candidat electoral a 

fost Silvia Radu – cu 40,4%, urmată de Andrei Năstase – cu 28,7%. Candidatul PL a 

beneficiat de o mediatizare în volum de 9,8 la sută, Ion Ceban – de 7,9 la sută, iar Reghina 

Apostolova – de 6,5 la sută. Constantin Codreanu a fost mediatizat cu 3,2%, urmat de Vasile 

Costiuc și Alexandr Roșco, care au fost mediatizați în proporție de 1,4% și, respectiv, 1,2%. 

Maxim Braila și Alexandra Can au obținut mai puțin de 1 la sută.  
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Conotația reflectării: 
 

 
 

Candidatul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” la funcția de 

Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a fost mediatizat în context negativ în cadrul 

subiectelor despre: În cadrul subiectului cu titlul „Candidat nou, idei vechi” se menționează că Ion 

Ceban a încercat să uimească din nou alegătorii cu idei inovative pentru a transforma Capitala într-

un oraș deștept, doar că a întârziat cu câțiva ani. Astfel, în cadrul subiectului se menționează că 

candidatul PSRM își dorește ca oamenii să se poată programa online la medic, să plătească 

facturile pe internet și tot prin aceeași modalitate să-și înregistreze copii la grădiniță. Însă cert este, 

susține jurnalista, că toate aceste inițiative sunt practicate de ani buni în Chișinău. Cu toate acestea, 

Ceban nu a putut preciza cât ar costa bugetul municipal crearea softurilor inutile. Toto în cadrul 

subiectului se mai menționează că candidatul socialiștilor a mai propus crearea unei platforme 

online unde locuitorii Capitalei să poată sesiza orice problem, însă această funcție se regăsește deja 

pe site-ul Primăriei, la rubrica „Alerte". Mai mult, Ion Ceban vrea să creeze și o aplicație pe 

telefonul mobil cu ajutorul căreia șoferii să-şi poată găsi un loc de parcare. Ce-i drept, susține 

jurnalista, că Ion Ceban nu știe, deocamdată, cum să mărească numărul parcărilor (23.04.2018). 

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

Partidului Liberal, a fost mediatizat în context negativ în subiectele despre: Candidatul PL a depus 

o sesizare la CEC în care se invocă că Silvia Radu ar fi utilizat resurse administrative în procesul 

de colectare a semnăturilor. În replică, Silvia Radu a declarat că acuzațiile lui Valeriu Munteanu 

sunt niște aberații și a refuzat să le comenteze (23.04.2018); În cadrul subiectului din 02.05.2018 

jurnalista menționează că candidatul PL, Valeriu Munteanu, a fost prins cu minciuna. În spoturile 

sale de promovare, Valeriu Munteanu folosește pe post de coloană sonoră o renumită piesă a 

compozitorului italian Ennio Morricone, chiar dacă legea privind dreptul de autor îi interzice acest 

lucru. 

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

nuanțată în context pozitiv datorită subiectelor despre: Proprietarii a peste 60 la sută dintre 

mansardele din Capitală, începute acum șase ani, nu se pot muta în locuințele lor. Mai mult, în 

această situație au fost păgubiți şi locatarii blocurilor, care au acceptat construcția mansardelor. 

Datele au fost făcute publice, după ce, șefa de la Primărie, Silvia Radu, a cerut să fie găsită o 

soluție. Problema acestor locatari a ajuns și în vizorul edilului interimar Silvia Radu, astfel, 
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primăria a alocat 280 de mii de lei pentru renovarea acoperișului avariat (24.04.2018); Silvia Radu 

este nemulțumită de iluminatul public, instalat anul trecut în oraș, în special de cel de pe strada 

Mihai Viteazul. Aceasta susține că becurile led nu funcționează cum ar trebui, așa că locuitorii din 

zonă sunt nevoiți să meargă noaptea pe drum în întuneric. Jurnalista mai menționează că locuitorii 

Capitalei susțin inițiativa primarului interimar de a ilumina mai bine străzile. Astfel, la ședința de 

luni a Primăriei, Silvia Radu a cerut să fie revăzut iluminatul de pe strada Mihai Viteazul 

(24.04.2018); Candidatul independent, Silvia Radu, susține că activitatea în Primăria Chișinău 

trebuie să fie bazată pe interesele oamenilor şi nu pe dispute politice. Potrivit ei, principalul 

obiectiv al programului său electoral este continuarea proiectelor începute: "Am reuşit să deschid 

primăria către cetăţeni, am reuşit să începem procesul de curăţenie şi eliminarea corupţiei 

interne, să transparentizăm bugetul municipal şi să determinăm angajaţii primăriei să se implice 

în soluţionarea problemelor locuitorilor Chişinăului. Am găsit finanţarea pentru 70 de mijloace 

de transport". Totodată, aceasta a declarat că mizează în continuare pe sprijinul locuitorilor 

Capitalei şi nu are în spate nici un partid politic: „Sper ca o să fie campanie în care să discutăm 

problemele orașului și soluțiile care pot fi aplicate în viitor. Eu sunt un candidat independent. 

Cred că pe parcursul acelor cinci luni care am activat în primăria, am demonstrat prin fapte că 

unicul interes care este promovat în primărie este interesul tuturor cetățenilor" (25.04.2018); În 

ultima zi în calitate de primar interimar al Capitalei, Silvia Radu a dispus instalarea dintre șoseaua 

Balcani și strada Petricani un semafor pentru fluidizarea traficului. În cadrul subiectului se 

menționează că șoferii au lăudat inițiativa. Totodată, au fost puse pe post declarațiile făcute de 

Silvia Radu: „Am dispus instalarea unui semafor la intersecția dintre șoseaua Balcani şi strada 

Petricani, la solicitare locuitorilor din aceasta zonă. Am dispus ca Direcția Transport să verifice 

aceasta posibilitate. În principiul, ea este fiabilă şi ar trebui să fie executată în curând” 

(15.04.2018); În Chișinău are loc demolarea a 6 foișoare amplasate ilegal într-un parc din sectorul 

Râşcani. Inițiativa de evacuarea gheretelor din parcuri aparține primarului suspendat Silvia Radu 

care a fost sesizată de către chișinăuieni (27.04.2018); În cadrul subiectului din 29.04.2018 a fost 

prezentată o zi din vița candidatul independent, Silvia Radu. Astfel, una din activitățile întreprinse 

de ea și familia sa este și protejare a pomilor împotriva dăunătorilor. În acest sens, aceasta a scris 

pe o rețea de socializare că în mod similar trebuie să se acționeze și la primărie împotriva 

corupților; Silvia Radu a demarat campania „Din ușă, în ușă”. Astfel, aceasta a discutat cu 

locuitorii orașului Chișinău despre problemele cu care se confruntă aceștia zi de zi. Candidatul 

independent a scris pe o rețea de socializare că până acum, nimeni de la Primăria Municipiului 

Chișinău nu a mai trecut pe la ei (30.04.2018); Drumarii au profitat de ziua liberă a bugetarilor, 

dar şi de străzile aproape pustii, şi au ieşit să plombeze gropile din asfalt. În cadrul subiectului se 

menționează că pentru plombarea gropilor, muncitorii de la „Exdrupo” folosesc o tehnologie 

modernă. Aceștia susțin că pun accent pe calitatea lucrărilor, așa cum le-a cerut, anterior, şi 

primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, acum, candidat independent la șefia municipiului 

(30.04.2018); Candidatul independent la Primăria Capitalei, Silvia Radu, nu va renunță la 

proiectele inițiate în calitate de edil interimar. În cadrul unei conferințe de presă aceasta și-a 

prezentat programul electoral, denumit „11 măsuri pentru Chișinău". Silvia Radu a declarat că va 

continua procesul de depolitizare a Primăriei prin angajarea specialiștilor care nu vor lucra pentru 

partide politice, ci pentru oraș: „Voi continua procesul de curățare a angajaților Primăriei în ceea 

ce ține atitudinea lor și profesionalism. Mult prea mult, în ultimii ani, au fost angajați oameni pe 

criterii de cumetrism și pe criterii de apartenență la un anumit partid politic".Candidatul 

independent spune că va pune capăt şi construcțiilor ilegale din Capitală: „Cred eu că este necesară 

crearea, în cadrul Primăriei, a unui sistem și, în mod special, a unui departament de control ce 

ține de construcții, care trebuie să verifice nu doar eliberarea noilor avize de construcții și 

arhitectură, ci să verifice și ceea ce există în momentul actual". Silvia Radu declară că are soluții 

și pentru fluidizarea traficului sau probleme transportului public: „Monitorizarea prin sistem a 

rutelor va permite să avem o gestiune mai eficientă atât a timpului, cât și o accesare din partea 

locuitorilor prin sisteme IT". Candidatul independent a subliniat faptul că nu face promisiuni false 

și poate transforma în realitate toate punctele programului său. Silvia Radu a declarat că nu 
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investește în panouri publicitare și spoturi TV, ci mizează pe întâlnirile cu oamenii. Radu a povestit 

că mai mulți agenți economici i-au propus să o finanțeze în campanie: „Să-i îndemn pe toți 

oamenii, atât privați cât și agenții economici, care doresc că-mi finanțeze campania electorală, 

să aloce acești bani pentru proiecte concrete. Sunt în discuții acum cu o persoană fizică și câțiva 

la capitolul implementării unor proiecte ce țin, cum am zis, de instalarea unor locuri de joacă 

pentru copii.” La finele subiectului, jurnalista vine cu mențiunea că în ultimele cinci luni, Silvia 

Radu a fost primarul interimar al Capitalei. În acest timp, ea a început mai multe proiecte, cum ar 

fi Campania „Facem curat Lună” și reabilitarea drumurilor (03.05.2018); Silvia Radu îi ameninţă 

cu demisia pe funcţionarii de la Primărie, care nu-şi fac bine treaba. Candidatul independent pentru 

funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu, a verificat cum decurg unele lucrări demarate anterior. 

Radu a constatat că unii angajaţi au profitat de faptul că aceasta nu mai este la Primărie şi şi-au 

făcut lucrul de mântuială. Ea a mai menționat că va rezolva această problemă atunci când va reveni 

la Primărie. În cadrul subiectului se mai menționează că, Silvia Radu a fost nemulțumită și de 

faptul că marcajul rutier a fost aplicat pe un drum neasfaltat, iar unele treceri de pietoni au fost 

desenate doar pe jumătate. Radu a mai scris că a sesizat Primăria pentru a interveni în aceste cazuri 

(08.05.2018); Parcul Râşcani de pe strada Braniștii din Capitală s-a luminat. Candidatul 

independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu, spune că se bucură că astfel de proiecte 

continuă: „Mă bucur foarte mult că angajații Primăriei continuă proiectele pe care le-am început, 

iar oamenii au doar de beneficiat.” La finele subiectului, jurnalista menționează că iluminarea 

parcului „Râşcani” a început în această primăvară, în urma unei dispoziţii a primarului interimar 

de atunci, Silvia Radu (09.05.2018); Silvia Radu a menționat că atunci când şi-a elaborat 

programul electoral, s-a bazat pe doleanțele oamenilor cu care a discutat: „Corupția este cea mai 

dureroasă temă. În primul rând, trebuie să facem curățenie la Primărie, unde sunt mulți corupți. 

Aici trebuie să lucreze oameni profesioniști și integri, să cunoască cum să rezolve problemele 

locuitorilor Capitalei.” De asemenea, în cadrul subiectului se mai menționează că Silvia Radu a 

rămas şocată să audă că unele străzi din Capitală sunt reparate doar pentru că acolo locuiesc rudele 

unor funcționari: „Am intrat într-o curte de pe Calea Ieșilor și am rămas uimită că drumul este 

făcut. Am vorbit cu locatarii şi le-am spus că sunt uimită că totul e bine. O femeie mi-a spus: „Nu 

cunoașteți că aici locuiește mama lui Dorin Chirtoacă?”. Aceasta a mai spus ce va face a doua zi 

în cazul în care va câștiga alegerile: „Am să plec la lucru, pentru că nu avem timp de pierdut. S-

au acumulat foarte multe probleme în oraș și nu ajung 24 de ore ca să le rezolvi pe toate în acel 

an de mandat.” (09.05.2018); Un teren în paragină din curtea liceului „Toader Bubuiog" din 

Bubuieci a fost transformat într-o singură săptămână într-un loc de joacă spațios pentru elevi. 

Inițiativa aparține unui agent economic, care a decis să se implice în campania lansată de fostul 

primar interimar al Capitalei, Silvia Radu – „Fă ceva bun pentru Chișinău". Prezentă la inaugurarea 

terenului de Silvia Radu a declarat: "Mă bucur foarte mult că școala de la Bubuieci are un teren 

de joacă amenajat. Eu cred că după această electorală ar fi bine ca oamenii să se aleagă nu numai 

cu panouri şi zâmbete false, dar şi cu fapte concrete care să le îmbunătățească viața 

(10.05.2018)"; În parcul central din Chișinău au fost sădite în jur de 12 mii de flori în grădina 

publică, iar toate cheltuielile au fost suportate de un agent economic în cadrul campaniei „Fă ceva 

bun pentru Chișinău” lansată de candidatul independent la Primărie Silvia Radu. . La acțiune au 

participat și mai mulți tineri care s-au mobilizat prin intermediul rețelelor de socializare. 

Candidatul independent la Primăria Capitalei, Silvia Radu, a plantat flori alături de fiica ei 

Nicoleta. În acest context sunt puse pe post declarațiile Silvei Radu: „S-a apropiat un alt agent 

economic de mine şi a procurat aceste flori care astăzi sunt sădite de voluntarii care mă ajută. 

Sunt mai multe flori, sunt begonii, sunt petunii, sunt poleus şi altele" . În cadrul subiectului se mai 

menționează că cei care treceau prin preajmă au rămas impresionați de inițiativă. Astfel, sunt puse 

pe post afirmațiile unui locuitor al orașului Chișinău: „Și pe dna Silvica, care lucrează o 

admirăm.” (12.05.2018); Candidatul independent la funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu, şi 

socialistul Ion Ceban vor merge în turul doi al alegerilor locale. Asta arată un studiu făcut public 

astăzi de Compania Intellect Grup. Potrivit rezultatelor Silvia Radu este susținută de 31 la sută din 

cei chestionați. Jurnalista menționează că sociologii spun că ea a reușit să câștige simpatia celor 
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mai mulți alegători, pentru că a decis să nu participe în show-uri politice: „Acest candidat nu s-a 

lăsat implicat în campanie de show politică, de luptă murdară politică, de aceea s-a putut menține 

la același rating" (14.05.2018); Tot mai mulți agenți economici răspund apelului lansat de 

candidatul independent la funcția de primar general al Capitalei, Silvia Radu. De această dată, un 

investitor a decis să instaleze aparate de aer condiționat în Casa de Cultură din Tohatin 

(15.05.2018); În parcul Valea Morilor au fost aplicate marcaje şi semne rutiere care indică cine şi 

pe unde trebuie să meargă bicicliștii. În cadru a evoluat un locuitor al orașului Chișinău: „La acest 

lucru mult am visat, eu merg încolo, încoace. Este foarte bine că toţi merg pe cerc într-o direcție. 

Sunt mulți care se plimbă şi cu copii. Vor fi mai puține incidente şi mai puține situații neplăcute. 

Bravo Silvia Radu primește nota 10” (16.05.2018); Tot mai mulți agenți economici răspund 

apelului lansat de candidatul independent la funcția de primar general al Capitalei, Silvia Radu. 

De această dată, un investitor a decis să instaleze aparate de aer condiționat în Casa de Cultură din 

Tohatin (15.05.2018); În curtea blocurilor de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei 

au început lucrările de amenajare a un teren de joacă pentru copii. Jurnalista susține că instalarea 

acestuia este efectuată de către un agent economic care a hotărât să o susțină pe Silvia Radu în 

cadrul Campaniei „Fă ceva bun pentru Chișinău”, inițiată de candidatul independent. În cadru a 

evoluat Silvia Radu: „Eu cred că aceste acțiuni sunt foarte importante pentru locuitorii 

Chișinăului, fiindcă ei apreciază mult mai mult faptele decât panourile publicitare pe care se 

cheltuie mult mai mulți bani" (16.05.2018); În cadrul subiectului cu titlu „Fără ambuteiaje pe strada 

Petricani” se menționează că decizia de a monta semafoarele inteligente pe una dintre cele mai 

aglomerate intersecții din Capitală, a fost luată pentru a fluidiza traficul, dar şi de a reduce numărul 

accidentelor. Acest proiect a fost şi ultima dispoziție semnată de fostul primar interimar Silvia 

Radu. Candidatul independent la şefia Capitalei a ținut să facă o vizită în zonă pentru a se convinge 

că semafoarele funcționează (17.05.2018); În curtea unui bloc din sectorul Ciocana al Capitalei a 

început construcția unui nou teren sportiv. Acesta va fi amenajat în cadrul campaniei „Fă ceva bun 

pentru Chişinău” inițiate de candidatul independent, Silvia Radu. Instalarea acestuia este efectuată 

de către un agent economic din zonă care pe lângă terenul de joacă a amenajat şi câteva bănci, 

unde oamenii se vor putea odihni. În cadru a evoluat candidatul independent, Silvia Radu: „Mă 

bucur foarte mult că această campanie continuă şi copii din această curte vor avea ocazie să 

practice atât fotbalul cât şi voleiul. Şi de ce nu, poate vom avea viitori campioni care se vor 

antrena aici pe viitor" (18.05.2018).  

 Candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr la funcția de Primar General 

al mun. Chișinău, Andrei Năstase, a fost prezentat în context negativ în subiectele despre: 

Candidatul PPPDA se ia din nou de jurnaliști. Astfel, se susține că angajații de la „Ziarul Național” 

sunt amenințați cu judecata de Andrei Năstase. Mai mult decât atât, în cadrul unei conferințe de 

presă Andrei Năstase l-a apostrofat pe un reporter al postului de televiziune „Canal3”. Năstase i-a 

sugerat să-și schimbe jobul: „Oamenii vă urăsc! Băiete, ți-am recomandat să-ți găsești un alt loc 

de muncă". În acest sens, jurnalista vine să specifice că nu este pentru prima dată când Andrei 

Năstase îi insultă și agresează pe jurnaliștii. Acesta de mai multe ori a avut un comportament ostil, 

mai ales când a fost întrebat de ce-i înjură pe reporteri, cum își întreține cele 11 case, dacă nu are 

niciun venit, sau de ce folosește prompterul în conferințele de presă (26.04.2018); Andrei Năstase 

s-a lansat în campania electorală. Jurnalista susține că jurnalistul Vadim Ungureanu i-a propus 

finului de cununie a oligarhului Ţopa să includă în program construirea WC-urilor publice în 

Capitală. Ungureanu şi-a motivat acțiunea prin faptul că în Chișinău lipsesc toaletele, iar drept 

dovadă a folosit fotografii în care Năstase apare cu pantalonii uzi. Jurnalista mai afirmă că Andrei 

Năstase a refuzat să discute cu Ungureanu. Politicianul a fugit de la eveniment prin uşa din spate. 

Colegii lui de partid însă au avut grijă să-l insulte pe Ungureanu. Jurnalistul mai susține că în 

cadrul evenimentului, Năstase şi-a prezentat obiectivele şi a pregătit un discurs emoționant, care 

însă i-a plictisit pe cei prezenți. Oamenii au ales să stea cu ochii în telefon sau să navigheze pe 

rețele de socializare. Totuși, echipa PPDA nu a uitat să le amintească celor prezenţi să doneze bani 

pentru a-l susţine pe finul oligarhului condamnat Victor Ţopa. Mesajul a venit din partea 

milionarului Alexandru Machedon, care este șef al staff-ului electoral a lui Andrei Năstase. La 
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finele subiectului jurnalista vine să specifice că nu este pentru prima dată când Andrei Năstase le 

cere oamenilor bani pentru a-şi întreține partidul. Recent, acesta a declarat la un post TV al PPDA 

că are nevoie de sprijin financiar, inclusiv pentru a menține site-urile de știri, care să-i mediatizeze 

pozitiv acțiunile politice. Asta chiar dacă, potrivit declarației de avere, Andrei Năstase deține zece 

terenuri agricole și 11 case. El mai are o casă luxoasă în orașul Bad Homburg din Germania, la 25 

de kilometri de Frankfurt. Acolo locuiesc soția și copiii săi. Recent, Năstase a recunoscut că a 

vândut unul dintre automobile cu 35 de mii de euro, doar că el consideră că această sumă este una 

mult prea mică (28.04.2018); În cadrul subiectului din 02.05.2018 se menționează că jurnaliștii au 

scris că Năstase şi-a folosit propria mamă în operațiuni de spălare a banilor proveniți de la penalii 

fugari Ţopa. El a depus pe conturile ei, din venituri personale şi prin transferuri de la companii 

off-shore, peste 5,6 milioane de lei, sumă retrasă în perioada 2009-2012. Același scenariul l-a 

aplicat şi în cazul soacrei. Ambele transferuri au fost recunoscute public de Năstase, mai susține 

jurnalista: „Mi-am construit casă, mi-am cumpărat un teren. O altă parte din ei am pus pe contul 

mamei mele. Și observați și aici o chestiune: și tot aceeași sumă, cam aceeași sumă am pus-o pe 

contul soacrei mele. Vedeți că eu țin la ele aproape egal. Este absolut un lucru normal"; Mai mulţi 

jurnalişti şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale au organizat un marş cu ocazia Zilei 

Mondiale a Libertăţii Presei. Ei au cerut asigurarea independenţei mass media şi a transparenței 

decizionale. În cadrul subiectului pe fundal apar imagini din arhivă cu Andrei Năstase (PPPDA) 

bruscând oamenii la o manifestație (03.05.2018); În cadrul subiectului „Litigiile lui Năstase” 

jurnalista a declarat că: „Conducerea Partidului Demnitate și Adevăr și trolii formațiunii au fost 

acționați în judecată. Cântărețul român Cristi Nistor a depus o plângere după ce fotografia lui a 

fost folosită la un cont fals de Facebook pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. 

Interpretul le-a cerut explicații celor de la PPPDA, însă așa și nu a primit un răspuns. Scandalul 

a ajuns în atenția presei la sfârșitul lunii aprilie. Atunci, troll-ul lui Andrei Năstase a creat un cont 

fals cu numele Andrei Petru unde a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 

11 case ale lui Năstase din declarația de avere. Pentru a părea credibilă, în ofertă era şi un număr 

de telefon” (04.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei Năstase refuză să spună dacă a achitat 

impozitele pentru cei 200 de mii de euro, pe care i-a primit în perioada anilor 2009-2013. Astfel, 

jurnalista susține că jurnaliștii au scris anterior, că în perioada anilor 2009-2013, Andrei Năstase a 

primit aproape 200 mii euro dintr-o firmă înregistrată într-o zonă off-shore, bani expediați pe 

numele mamei sale și a căror proveniență Năstase nu a explicat-o. La finele subiectului se mai 

menționează că în aceeași declarație se mai spune că anul trecut, Andrei Năstase nu a câștigat nici 

un ban, totuși el a recunoscut că a vândut una dintre mașinile sale cu 35 de mii de euro. Deși de 

acești bani, în Chișinău, îți poți cumpăra un apartament cu două camere, Andrei Năstase s-a plâns 

că suma este una prea mică pentru el (05.05.2018); Silvia Radu a cordat un interviu pentru clubul 

de presă „Rezonanța Socială" despre viața sa privată și soțul său. Referitor la plantațiile de viță-

de-vie pe care le deține familia Radu, candidatul independent a declarat: „Noi, probabil, ne iubim 

foarte mult țara și pământurile noastre şi am decis să investim în agricultură. Bineînțeles, e 

muncă, dar aduce foarte multă plăcere. Este un vin pentru noi, pentru prieteni. Noi facem asta din 

plăcere.'' În cadrul subiectului, jurnalista susține că chiar dacă este o fire romantică şi delicată, 

Silvia Radu este deseori comparată cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, sau cu doamna de fier, 

Margaret Thatcher (05.05.2018); Asociației Sociologilor și Demografilor au prezentat un sondaj. 

Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, în cadrul prezentării a 

declarat: „Deja s-a micșorat această distanță dintre Ion Cebanu și Silvia Radu. Doamna Silvia și-

a organizat o campanie electorală, un mesaj electoral foarte pozitivist" (07.05.2018); Pe străzile 

Capitalei au loc reparația drumurilor. Oamenii spun că, în pofida faptului că se circulă greu mai 

greu, sunt bucuroși că vor scăpa de drumurile proaste. Mai mult, aceștia au lăudat inițiativa Silviei 

Radu, lansată în calitate de primar interimar al Capitalei. În acest context sunt puse pe post 

declarațiile unui locuitor al orașului Chișinău: „O să reușească. Ea e o femeie energică, puternică, 

care a stat la un volan la Fenosa şi a arătat ce a făcut acolo şi o sa facă şi aici. Ca iniţiativă din 

partea dumneaei eu socot că merge totul spre bine.” La finele subiectului, jurnalista vine cu 

specificarea că în timpul în care ocupa funcţia de primar interimar al Capitalei, Silvia Radu a 
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anunţat că va plomba gropile de pe toate străzile din Capitală, inclusiv şi din curțile blocurilor 

(07.05.2018); Candidatul independent, Silvia Radu, a lansat pe pagina sa de Facebook un spot, în 

care spune cum ar trebui să fie funcționarii de la Primărie: „Am început să fac curățenie în 

Primărie. Am dat afară oamenii incompetenți şi cei care au probleme cu legea. În Primărie trebuie 

să rămână oamenii profesioniști şi cei integri. Penalii nu au ce căuta la Primărie. Locul lor e 

aici.” (08.05.2018); Valeriu Munteanu susține că candidatul PPPDA, Andrei Năstase, refuză să 

participe la o confruntare televizată cu el: „Eu calific refuzul domnului Năstase de a veni astăzi la 

aceste dezbateri ca o teamă, ca o frică de a veni să discutăm despre programe. Fără sufleori, fără 

nici un fel de ajutor, să discutăm şi să vadă lumea cine are program, cine nu are, cum sunt 

întocmite şi cine cunoaște sau nu cunoaște bucătăria Primăriei" (15.05.2018); Silvia Radu a 

declarat pe o rețea de socializare că Năstase o veghează de câteva zile prin intermediul jurnaliștilor 

de la Jurnal TV. Aceștia stau într-o mașină parcată ilegal în fața locuinței sale (16.05.2018); 

Jurnalistul Vadim Ungureanu a fost reținut pentru huliganism. Ziaristul a adus în fața primăriei 

Chișinău o sculptură care face referire la renumita statuie a băiețelului din Bruxelles care urinează 

într-o fântână. Așa-zisa operă are capul candidatului PPPDA, Andrei Năstase. Potrivit 

jurnalistului, astfel el a vrut să-i amintească politicianului despre lipsa toaletelor publice în 

Capitală. Vadim Ungureanu susține că după ce i-a propus candidatului la primăria Chișinău, 

Andrei Năstase, să includă în programul său electoral un punct ce ar viza amenajarea toaletelor 

publice în oraş, acesta l-a amenințat cu răfuială fizică: „Acesta este cel care se cere a fi numit 

politician, care face pipi peste tot ce înseamnă valori democratice. Face pipi peste părerea 

oamenilor şi peste libertatea de exprimare" (18.05.2018);  

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

Partidului Politic „ȘOR”, a fost prezentată în context negativ în cadrul subiectelor despre: 

Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, a prezentat mai multe documente, care 

ar demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor, Reghina 

Apostolova şi cere excluderea acesteia din cursă. Potrivit documentelor prezentate de Anatol 

Şalaru, pe data de 4 mai, un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile unei companii 

cu capital mixt ruso-moldovenesc. Unul dintre fondatorii acesteia este o instituţie din subordinea 

preşedinţiei Federaţiei Ruse. În aceeaşi zi, banii au fost transferaţi în calitate de donaţie pe contul 

electoral al Partidului Șor, iar ulterior au fost cheltuite pentru publicitatea difuzată în favoarea 

Reghinei Apostolova. În acest context sunt puse pe post declarațiile lui Anatolie Șalaru: „Am văzut 

şi documentele bancare prin care s-au efectuat aceste transferuri. Solicit instituțiilor statului să 

îşi facă datoria, să ceară de la bănci aceste acte în original" . Potrivit lui Anatol Şalaru, aceste 

tranzacții bănești constituie o încălcare gravă a legislației Republicii Moldova. El a depus o 

contestație la CEC şi la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău: „Solicităm examinarea în 

regim de urgenţă a prezentei contestații şi stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt şi de drept. 

Să fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării concurentului 

electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a articolului 39 şi 41 din Codul Electoral" 

(08.05.2018, subiect prezentat succint la data de 10.05.2018 ); Candidatul Partidului Politic „ŞOR” 

la alegerile noi pentru șefia Capitalei, Reghina Apostolova, a fost exclusă din cursa electorală. 

Potrivit judecătorilor, Apostolova ar fi folosit în campanie bani trimiși din Federația Rusă. 

Reprezentanții Partidului Unității Naționale, care au solicitat excluderea Reghinei Apostolova din 

cursa electorală pentru Capitală, au adus dovezi că formațiunea lui Ilan Şor a primit o donație de 

peste hotare. Apostolova spune însă că dovezile nu au fost suficiente. La finele subiectului 

jurnalista menționează că Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, a prezentat o 

serie de documente prin care se arată că un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile 

unei companii cu capital mixt, ruso-moldovenesc. În aceeași zi, banii au fost transferați sub formă 

de donație pe contul electoral al Partidului „ȘOR” (11.05.2018). 
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Detaliere: 
 

Candidați 

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

S. Radu, ID 23 min. 41 sec. 14 min. 04 sec. 09 min. 25 sec. 12 sec. 

A. Năstase, PPPDA 16 min. 47 sec. 21 sec. 08 min. 14 sec. 08 min. 12 sec. 

V. Munteanu, PL 05 min. 46 sec. 0 sec. 05 min. 22 sec. 24 sec. 

I. Ceban, PSRM 04 min. 37 sec. 0 sec. 03 min. 46 sec. 51 sec. 

R. Apostolova, PȘ 03 min. 49 sec. 10 sec. 02 min. 39 sec. 01 min. 00 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 54 sec. 0 sec. 01 min. 54 sec. 0 sec. 

V. Costiuc, PPDA 50 sec. 0 sec. 46 sec. 04 sec. 

A. Roșco, PCNM 43 sec. 0 sec. 39 sec. 04 sec. 

M. Braila, PPRM 13 sec. 0 sec. 13 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 13 sec. 0 sec. 13 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. 
 

 

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

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

S. Radu, ID 23 min. 41 sec. 06 min. 45 sec. 16 min. 56 sec. 

A. Năstase, PPPDA 16 min. 47 sec. 01 min. 22 sec. 15 min. 25 sec. 

V. Munteanu, PL 05 min. 46 sec. 01 min. 03 sec. 04 min. 43 sec. 

I. Ceban, PSRM 04 min. 37 sec. 17 sec. 04 min. 20 sec. 

R. Apostolova, PȘ 03 min. 49 sec. 19 sec. 03 min. 30 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 54 sec. 0 sec. 01 min. 54 sec. 

V. Costiuc, PPDA 50 sec. 0 sec. 50 sec. 

A. Roșco, PCNM 43 sec. 0 sec. 43 sec. 

M. Braila, PPRM 13 sec. 0 sec. 13 sec. 

A. Can, PNL 13 sec. 0 sec. 13 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 de timp acordat partidelor politice, ID a obținut cea mai mare cotă 

procentuală de 38 la sută, urmat de PPPDA – cu 27,4 la sută. PL a fost reflectat în volum de 

9,8%, PSRM – de 8,9%, PUN – de 6,4%, PȘ – de 6,4%, PPDA – de 1,3%, iar PCNM a fost 

mediatizat în proporție de 1,1%. Mai puțin de 1 la sută au acumulat PPRM și PNL.  
 

Conotația reflectării:  
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Conotația pozitivă și negativă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat 

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

PSRM suplimentar a fost reflectat în context negativ în subiectele despre: Partidul Popular 

European din Moldova îi îndeamnă pe locuitorii din Municipiile Chişinău şi Bălţi să voteze 

candidați proeuropeni, integri, care au experiență în administrarea problemelor celor două urbe. 

Astfel, președintele PPEM, Iurie Leancă, a venit cu următorul apel: „…Sperăm să contribuim la 

consolidarea acestei drepte proeuropene pentru a nu admite preluarea Capitalei de forțe 

nostalgice, de către socialiști" (23.04.2018); Purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari care 

declarat că partidele implicat în campania electorală se preocupă doar de interesele proprii 

(24.04.2018); Purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari, a îndemnat locuitorii capitalei s-a 

iasă la vot. Totodată, acesta de declarat: După ani de zile, sunt două partide care nu au dreptul 

moral să mai conducă Capitala. Este vorba despre Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal” 

(15.05.2018). 

PL a fost mediatizat în context negativ în subiectul din 15.05.2018 în cadrul căruia se 

menționează că purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari, a îndemnat locuitorii capitalei s-a 

iasă la vot. Totodată, acesta de declarat: După ani de zile, sunt două partide care nu au dreptul 

moral să mai conducă Capitala. Este vorba despre Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal”.  

Partidele politice: PȘ, PL, PPDA, PPPDA, PCNM, PVE, PUN, PRSM, PPRM și PNL au 

fost mediatizate în context negativ în subiectul despre purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie 

Gămurari care declarat că partidele implicat în campania electorală se preocupă doar de interesele 

proprii (24.04.2018).  

 

Detaliere: 
 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

ID 23 min. 41 sec. 14 min. 04 sec. 09 min. 25 sec. 12 sec. 

PPPDA 17 min. 04 sec. 21 sec. 08 min. 26 sec. 08 min.17 sec. 

PL 06 min. 06 sec. 0 sec. 05 min. 31 sec. 35 sec. 

PSRM 05 min. 33 sec. 0 sec. 04 min. 22 sec. 01 min. 11 sec. 

PUN 04 min. 01 sec. 0 sec. 04 min. 01 sec. 0 sec. 

PȘ 04 min. 00 sec. 10 sec. 02 min. 50 sec. 01 min. 00 sec. 

PPDA 50 sec. 0 sec. 46 sec. 04 sec. 

PCNM 43 sec. 0 sec. 39 sec. 04 sec. 

PPRM 13 sec. 0 sec. 13 sec. 0 sec. 

PNL 13 sec. 0 sec. 13 sec. 0 sec. 

PVE 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 
 

 
 

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

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost cea – de 54%, iar cota femeilor a fost - de 46%.  
 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „Canal 2”, în 

perioada de raport 20 aprilie – 18 mai 2018, a reflectat prin conotația pozitivă, în preponderență 

candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu. Totodată, a 

reflectat prin conotația negativă, în preponderență candidatul electoral la funcția de Primar General 

al mun. Chișinău, Andrei Năstase, precum și Partidul Politic Platforma Demintate și Adevăr. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Canal 2” nu a respectat art. 7 alin. (2): 

„Acordând timpi de antenă unui partid sau unei mișcări politice pentru propagarea pozițiilor 

acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiași gen de programe și la 

aceeași oră, timpi de antenă altor partide și mișcări politice fără tergiversări neîntemeiate și fără 

a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare” și alin. (3): 

„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

 Totodată au fost atestate: 

 Derogări de la 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”. 

- În cadrul subiectului „Litigiile lui Năstase” jurnalista a declarat că: „Conducerea 

Partidului Demnitate și Adevăr și trolii formațiunii au fost acționați în judecată. 

Cântărețul român Cristi Nistor a depus o plângere după ce fotografia lui a fost folosită la 

un cont fals de Facebook pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. Interpretul le-a 

cerut lămurire celor de la PPPDA, însă așa și nu a primit un răspuns. Cristi Nistor a scris 

pe pagina sa de Facebook că cel care îi folosește poza pe un profil fals o face într-un mod 
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agresiv, insultător și se ascunde mișelește în spatele fotografiei ca să fie ferit de 

urmări…Cristi Nistor a menționat că susținătorul lui Năstase a fost îndemnat să șteargă 

poza care o folosește ilegal, însă acesta a răspuns cu batjocură că datorită lui, Nistor a 

ajuns cunoscut în Republica Moldova. Scandalul a ajuns în atenția presei la sfârșitul lunii 

aprilie. Atunci, troll-ul lui Andrei Năstase a creat un cont fals cu numele Andrei Petru unde 

a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case ale lui Năstase din 

declarația de avere. Pentru a părea credibilă, în ofertă era şi un număr de telefon”. 

Lipsește poziția celor vizați în subiect (04.05.2018). 

- Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, a prezentat mai multe documente, 

care ar demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor, 

Reghina Apostolova şi cere excluderea acesteia din cursă. Potrivit documentelor prezentate 

de Anatol Şalaru, pe data de 4 mai, un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile 

unei companii cu capital mixt ruso-moldovenesc. Unul dintre fondatorii acesteia este o 

instituţie din subordinea preşedinţiei Federaţiei Ruse. În aceeaşi zi, banii au fost transferaţi 

în calitate de donaţie pe contul electoral al Partidului Șor, iar ulterior au fost cheltuite 

pentru publicitatea difuzată în favoarea Reghinei Apostolova. În acest context sunt puse pe 

post declarațiile lui Anatolie Șalaru: „Am văzut şi documentele bancare prin care s-au 

efectuat aceste transferuri. Solicit instituțiilor statului să îşi facă datoria, să ceară de la 

bănci aceste acte în original" . Potrivit lui Anatol Şalaru, aceste tranzacții bănești constituie 

o încălcare gravă a legislației Republicii Moldova. El a depus o contestație la CEC şi la 

Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău: „Solicităm examinarea în regim de 

urgenţă a prezentei contestații şi stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt şi de drept. Să 

fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării 

concurentului electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a articolului 39 şi 41 

din Codul Electoral". Totodată, Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, 

că după aceiași schemă ilegală a fost finațată și campania electorală a PSRM. Lipsețte 

poziția PSRM (08.05.2018). 

- Andrei Năstase mă păzește Rezumat: Andrei Năstase mă păzește ca ochii din cap. Este 

mesajul Silviei Radu, candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, plasat pe 

Facebook. Ea a scris că Năstase o veghează de câteva zile prin intermediul jurnaliştilor de 

la Jurnal TV. Aceştia stau într-o maşină parcată ilegal în fața locuinţei sale, iar reporterul 

a discutat în dimineaţa zilei cu soţul Silviei Radu, Virgiliu. Reporterul, care apare în 

imagini este Doina Pavalachi. Pe pagina sa de pe o reţea de socializare, tânăra a indicat că 

munceşte la Jurnal TV. Postul de televiziune aparţine penalului fugar, Victor Țopa, care 

este naşul de cununie al lui Andrei Năstase, aspirantul la fotoliul de primar al Chişinăului. 

Lipsește poziția celor vizați în subiect (16.05.2018) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Canal 3 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „Canal 3”, Silvia Radu a fost reflectată în volum 

de 33,7%, urmată de Andrei Năstase – cu 32,3%. Candidatul PL, Valeriu Munteanu, a fost 

mediatizat în volum de 13,2%, Ion Ceban – de 9%, Constantin Codreanu – de 5,3%, iar 

Reghina Apostolova a fost reflectată în volum de 4,9%. Alexandr Roșco, Vasile Costic, 

Maxim Braila și Alexandra Can au obținut mai puțin de 1 la sută.  
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Conotația reflectării: 
 

 
 

O nuanțare pozitivă a obținut candidatul PPPDA la funcția de Primar General al mun. 

Chișinău, Andrei Năstase, în subiectul despre: „Orășelul European” și-a deschis ușile pentru 

publicul larg, având ca vizitatori de onoare Ambasadorul UE în Moldova, Peter Michalko, 

președintele Parlamentului, Andrian Candu, și prim-ministrul Pavel Filip. În cadrul subiectului, 

reporterul menționează că unii politicieni au fost luați prin surprindere de prezența lui Andrian 

Candu. Liderul PPPDA, Andrei Năstase, deși a încercat să-l evite, nu i-a reușit. Andrei Năstase: 

,,Domnule ambasador, vă salut. Trăiască Europa unită”; – Peter Michalko: ,,Bună ziua. 

Mulțumim”; – Andrei Năstase: ,,Unitate prin diversitate”; – Andrei Năstase către Andrian Candu: 

,,Salut”; – Andrian Candu: ,,Succese. Ați slăbit”; – Andrei Năstase: ,,Spre bine. Spre binele țării” 

(12.05.2018); Candidatul PPPDA la funcţia de primar al Capitalei, Andrei Năstase, refuză să 

participe la o dezbatere electorală alături de candidatul PL, Valeriu Munteanu, pentru că îi este 

frică. Declarația îi aparţine liberalului, după ce Năstase i-a refuzat invitația. La rândul său Andrei 

Năstase a declarat că: "Personal, am dat curs invitațiilor făcute de agențiile de presă, de posturile 

de televiziune, de posturile de radio, să particip la dezbaterile electorale. O primă dezbatere pe 

care am avut-o și dacă îmi amintesc bine, cred că era chiar prima, s-a produs la IPN, în compania 

domnului Munteanu, a domnului Costiuc și a domnului Roșco. Acolo unde, din varii motive nu am 

putut să merg, au mers colegii mei care m-au reprezentat cu brio", a spus candidatul PPDA la 

funcția de primar al Capitalei, Andrei Năstase (15.05.2018); 

Apariții negative, Andrei Năstase a avut în cadrul subiectelor despre: Jurnalistul și 

editorialistul Nicolae Negru pune la îndoială intențiile nobile ale liderului Partidului DA, Andrei 

Năstase, finul de cununie al oligarhului condamnat penal Victor Țopa. Acesta a scris într-un articol 

pentru Ziarul Național că cel care anunță lupta împotriva oligarhiei este de fapt o sculă oligarhică. 

Mai mult, Negru a menționat că este o idee perversă faptul că este pusă speranța într-o persoană 

obscură, dubioasă și un diletant în locul unui profesionist. Totodată, jurnalistul se întreabă dacă 

aceasta nu seamănă cumva a diversiune kaghebistă și dacă nu ar trebui speranța noastră să fie 

curată ca lacrima. Nicolae Negru a mai scris că este regretabil faptul că membrii PAS, în frunte cu 

lidera lor Maia Sandu, nu și-au apărat punctul de vedere și nici interesul, dar s-au conformat unei 

decizii dubioase luate de alții pentru a-l susține pe Năstase la funcția de primar al Capitalei. Mai 

ales că Năstase, candidat la funcția de primar al Capitalei, a declarat în declarația de avere că nu a 
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câștigat nici un leu. Recent, într-o conferință de presă, Năstase a spus că din cele două mașini pe 

care le deține, una a fost vândută cu 35 de mii de euro, echivalentul a aproape 720 de mii de lei. 

Totuși, acești bani nu îi ajung. Acesta mai are în proprietate 11 case, printre care una luxoasă în 

Germania. Locuința se află în orașul Bad Homburg din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt. 

Acolo locuieşte soţia şi cei trei copii ai săi. Liderul PPPDA a evitat în repetate rânduri să ofere 

lămuriri cu privire la neclarităţile din declaraţia sa de avere (21.04.2018); Candidatul Partidului 

Socialiştilor la funcţia de primar de Chişinău, Ion Ceban, pune la îndoială integritatea oponentului 

său din Platforma DA, Andrei Năstase. În cadrul unei conferinţe de presă, Ceban s-a referit la 

multiplele semne de întrebare care planează asupra liderului PPPDA: „O singură întrebare aș avea 

la Andrei Năstase? Cum a trecut testul de integritate la Maia Sandu? Dacă este totul în regulă? 

Ținând cont despre acele lucruri pe care le cunoaștem, legătura cu diferiți oameni dubioși, și 

multe alte lucruri". Ceban a făcut aluzii la cele 11 case, inclusiv cea de lux din Capitală, în care 

trăiește Andrei Năstase și care este înregistrată pe numele mamei lui. Cu toate acestea, în 

declaraţia sa de avere, Andrei Năstase scrie că nu a câștigat, oficial, în ultimii doi ani niciun 

bănuţ. Asta deşi presa a scris că el a reuşit să-şi cumpere în 2017 un teren agricol, care se adaugă 

celorlalte nouă pe care le deţine. Andrei Năstase, finul de cununie al oligarhului condamnat penal 

Victor Ţopa mai are o casă luxoasă în oraşul Bad Homburg din Germania, la 25 de kilometri de 

Frankfurt. Acolo locuieşte soţia şi cei trei copii ai săi. Liderul PPPDA a evitat în repetate rânduri 

să ofere explicaţii cu privire la incertitudinile din declaraţia sa de avere. Mai mult, el susţine că 

unele proprietăţi indicate ar fi, de fapt, coteţe şi alte acareturi.” (27.04.2018); Jurnaliști bruscați 

de PPDA. Protest în faţa instituţiei, unde Andrei Năstase şi-a lansat campania electorală. 

Jurnalistul Vadim Ungureanu i-a propus finului de cununie a oligarhului Ţopa să includă în 

program construirea WC-urilor publice în Capitală. Ungureanu şi-a motivat acţiunea prin faptul 

că în Chişinău lipsesc toaletele, iar drept dovadă a folosit fotografii în care Năstase apare cu 

pantalonii uzi. Tradiţional, evenimentul organizat de PPDA nu a trecut fără bruscarea şi insultarea 

jurnaliştilor. Jurnalistul striga lozinca: „Năstase, promite-ne WC-ie publice!” Vadim Ungureanu 

spune că este gata să-l susţină pe candidatul Năstase la alegerile locale din 20 mai, dacă acesta va 

include cerința sa în programul electoral. Andrei Năstase a refuzat să discute cu Ungureanu. 

Politicianul a fugit de la eveniment prin uşa din spate. Colegii lui de partid însă au avut grijă să-l 

insulte pe Ungureanu. Deşi în cadrul conferinţei de presă candidatul PPPDA şi-a lansat programul 

electoral, acesta a decis să invite la eveniment doar presa de partid. Echipa noastră de filmare a 

încercat să afle de la Năstase de ce a ţinut totul în secret, dar a fost bruscată de membrii PPPDA. 

În cadrul evenimentului, Năstase şi-a prezentat obiectivele şi a pregătit un discurs emoţionant, care 

însă i-a plictisit pe cei prezenţi. Oamenii au ales să stea cu ochii în telefon sau să navigheze pe 

reţele de socializare. Totuşi, echipa PPPDA nu a uitat să le amintească celor prezenţi să doneze 

bani pentru a-l susţine pe finul oligarhului condamnat Victor Ţopa. Mesajul a venit din partea 

milionarului Alexandru Machedon, care este șef al staff-ului electoral a lui Andrei Năstase. „Veniţi 

şi donaţi, o sută de lei, o mie de lei, zece mii de lei”, a spus șeful staff-ului electoral al candidatului 

PPPDA, Alexandru Machedon. Nu este pentru prima dată când Andrei Năstase le cere oamenilor 

bani pentru a-şi întreţine partidul. Recent, acesta a declarat la un post TV al PPPDA că are nevoie 

de sprijin financiar, inclusiv pentru a menţine site-urile de știri, care să-i mediatizeze pozitiv 

acțiunile politice (28.05.208); Candidații la funcţia de primar al municipiului Chişinău se pare că 

nu îşi fac griji pentru ziua de mâine. Cel puţin asta reiese din declaraţiile de avere ale unor 

concurenţi electorali, de puse la Consiliul Electoral de Circumscripție. În ultimii doi ani, liderul 

PPPDA, Andrei Năstase, candidat la fotoliul de primar al Capitalei, a declarat că nu a câştigat 

niciun bănuţ. Chiar şi aşa acesta are în spate o avere impresionantă. În declarația de venit pentru 

2016-2017, Andrei Năstase a indicat că a trăit din banii soției, care a câştigat în Germania aproape 

64 de mii de euro. O altă sursă de existenţă au fost indemnizațiile copiilor, de peste 14 mii de euro. 

Candidatul-şomer a reuşit să cumpere anul trecut cel de-al nouălea teren agricol. Năstase mai are 

în proprietate 11 case, una dintre care se află în oraşul german Bad Homburg, unde locuieşte soţia 

şi copii săi. Totodată, candidatul PPPDA declară pentru anul trecut un venit de 35 de mii de euro 

din vânzarea unui Mercedes. Mai conduce un Nissan, care recent a fost implicat într-un accident 
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rutier de lângă Bălți. Presa a mai scris că liderul PPPDA şi-a folosit propria mamă pentru spălarea 

banilor proveniţi de la penalii Ţopa. El a depus pe conturile ei, din venituri personale şi prin 

transferuri de la companii off-shore, peste 5,6 milioane de lei, sumă retrasă în perioada 2009-2012. 

Același scenariul l-a aplicat şi în cazul soacrei. Ambele transferuri au fost recunoscute public de 

Năstase (02.05.2018); Acuzații reciproce între candidatul socialist și cel al partidului "DA" la 

funcția de primar al Chișinăului. Socialistul Ion Ceban spune că programul electoral al lui Andrei 

Năstase se bazează pe ideile propuse de el în campania electorală. Asta după ce anterior, Platforma 

Demnitate și Adevăr îi acuzau pe socialiști că le-ar fi furat sloganul. Ion Ceban, Candidat PSRM: 

,,Dacă le comparați cam 60 la sută sunt au fost scoase din programul nostru, foaia volantă pe 

care noi am văzut-o. Dacă lipsește inspirația sau experiența noi nu avem o problemă. Ajungem în 

dezbateri, le discutăm". La mijlocul lunii trecute Platforma DA i-a acuzat pe socialiști că ar fi 

preluat sloganul folosit de ei la mai multe evenimente, „Azi capitala, mâine toată țara 

(02.05.2018); Conducerea Partidului Demnitate și Adevăr și trollii formațiunii au fost acţionaţi în 

judecată. Cântărețul român Cristi Nistor a depus o plângere după ce fotografia lui a fost folosită la 

un cont fals de Facebook pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. Interpretul le-a cerut 

lămurire celor de la PPPDA, însă așa și nu a primit un răspuns. Cristi Nistor a scris pe pagina sa 

de Facebook că cel care îi folosește poza pe un profil fals o face într-un mod agresiv, insultător și 

se ascunde mișelește în spatele fotografiei ca să fie ferit de urmări. Potrivit lui, vicepreședintele 

PPPDA, Inga Grigoriu, a declarat anterior că cel care îl promovează pe Andrei Năstase prin profilul 

fals Andrei Petru este om real din stânga Nistrului. Bloggerul Denis Rusu a scris că numele troll-

ului este Andrei Petică, originar din Molovata Nouă, Dubăsari. Cristi Nistor a menționat că 

susţinătorul lui Năstase a fost îndemnat să șteargă poza care o folosește ilegal, însă acesta a răspuns 

cu batjocură că datorită lui, Nistor a ajuns cunoscut în Republica Moldova. Scandalul a ajuns în 

atenția presei la sfârșitul lunii aprilie. Atunci, troll-ul lui Andrei Năstase a creat un cont fals cu 

numele Andrei Petru unde a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case 

ale lui Năstase din declaraţia de avere. Pentru a părea credibilă, în ofertă era şi un număr de telefon 

(04.05.2018); Candidatul PPDA, Andrei Năstase refuză să spună dacă a achitat impozitele pentru 

cei 200 de mii de euro, pe care i-a primit în perioada anilor 2009-2013. Totodată, Năstase a ezitat 

să ne spună dacă a trecut pe numele său casa de lux din municipiul Chişinău. După ce reporterul 

nostru i-a adresat întrebările incomode, candidatul PPDA i-a oferit cuvântul unui alt jurnalist, iar 

colegul său de partid, Alexandru Slusari a râs copios. Jurnaliștii au scris anterior, că în perioada 

anilor 2009-2013, Andrei Năstase a primit aproape 200 mii euro dintr-o firmă înregistrată într-o 

zonă off-shore, bani expediați pe numele mamei sale și a căror proveniență Năstase nu a explicat-

o. Potrivit declaraţiei de venit pentru perioada anilor 2016-2017, Andrei Năstase are în proprietate 

11 case. Presa a scris că cea mai scumpă dintre ele este situată într-un cartier rezidenţial din 

Capitală. Deși a recunoscut public că această casă de lux îi aparține, oficial este înregistrată pe 

mama acestuia, în vârstă de peste 80 de ani, care locuiește modest într-un sat din raionul Telenești. 

În aceeaşi declaraţie se mai spune că anul trecut, Andrei Năstase nu a câştigat nici un ban, totuşi 

el a recunoscut că a vândut una dintre mașinile sale cu 35 de mii de euro (05.05.2018); Este o 

copilărie să ceri unor partide să-și retragă candidații din cursa electorală, astfel a comentat Traian 

Băsescu apelul lui Andrei Năstase către Constantin Codreanu, candidatul PUN la alegerile locale 

pentru primăria Chișinău, să se retragă în favoarea sa. Mai mult, fostul președinte al României 

susține că Andrei Năstase ar pierde bătălia în turul doi, indiferent cu cine ar concura. Traian 

Băsescu, președinte de onoare al PUN: ,,Și știu un lucru sigur și anume că atunci când nu ai șanse 

trebuie să ți le apreciezi corect. Apelul la retragerea candidaților este o copilărie. Nu am făcut 

compromisuri nici în România, când a fost vorba de alegeri. Nu o să vin să împrumut năravuri de 

la Chișinău pentru viața politică”. Președintele de onoare al PUN a făcut referire și la rezultatele 

sondajului prezentat astăzi la Chișinău, care arată că Andrei Năstase candidatul partidului 

Demnitate și Adevăr nu are șanse să ajungă primar al capitalei. Traian Băsescu, președinte de 

onoare al PUN: ,,În varianta Andrei Năstase – Ion Ceban, Ceban câștigă mult peste marja de 

eroare, la 6 puncte diferență, 53 la 47. Andrei Năstase pierde pe linie în fața oricărui candidat. 

Domnul Munteanu pierde și domnia sa pe linie” (11.05.2018); Sociologii de la Compania Intellect 



55 

 

Group susţin că pentru reprezentantul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, 

şi-ar da voturile sub 18 la sută dintre cei care au participat la sondaj. "La Andrei Năstase, printre 

punctele slabe putem să observăm că nu a putut să obţină susţinere din partea electoratului de 

dreapta, dar mai concret a partidului unionist. A doua greşeală este că acest candidat s-a lansat 

fără să se consulte cu partidul său de coaliţie. Aici mă refer la PAS", a afirmat directorul Intellect 

Grup, Ian Lisnevschi. Potrivit studiului, Andrei Năstase este candidatul cu cea mai mare 

neîncredere din partea celor care au participat la sondaj (14.05.2018); Andrei Năstase are cel mai 

neeuropean program electoral. O spune liberalul Valeriu Munteanu, care a analizat programele 

contracandidaților. L-a făcut praf pe cel al candidatului PPPDA, precizând că Năstase are 

propuneri ce încalcă Acordul de Asociere al ţării noastre cu Uniunea Europeană. În acelaşi timp, 

Năstase dă dovadă de o necunoaștere profundă a problemelor Chişinăului, spune Munteanu. "Acest 

program care depăşeşte limitele tratatului Uniunii Europene, Acordului de Asociere, ori vă 

spuneam dacă ar fi venit de la domnul Ceban, ar fi de înţeles, dar nu pot să cred că candidatul 

comun a trei partide, care spun că sunt pro-europene nu au găsit specialişti care să vadă aceste 

inadvertențe", a spus candidatul PL la funcţia de primar al Capitalei, Valeriu Munteanu. Munteanu 

a mai declarat că Năstase încearcă să impună locuitorilor priorități care nu pot fi realizate. Printre 

ele se numără un parteneriat public-privat pentru o linie de sortare, prelucrare şi reciclare a 

deșeurilor pentru a produce energie electrică și termică. Liberalul a precizat că niciun oraș 

european nu a găsit încă vreun investitor care să facă o astfel de investiție destul de costisitoare 

(14.05.2018); Trăieşte pe picior mare, are în proprietate 11 case, este liderul unui partid politic și 

fost candidat în alegerile prezidențiale, dar se simte hărțuit în Republica Moldova. Vorbim despre 

candidatul la funcția de primar al Capitalei, Andrei Năstase, care a făcut această declarație în cadrul 

unei conferințe de presă. Potrivit declaraţiei de avere, Andrei Năstase deține 11 case în Republica 

Moldova. Potrivit presei, cea mai scumpă dintre ele e situată într-un cartier rezidenţial din Capitală. 

Oficial, locuinţa, ridicată pe un lot de șapte ari, are o suprafață de 156 de metri pătrați și este 

estimată la puţin peste 2 milioane de lei. Totuşi, jurnaliștii au scris că, în realitate, imobilul de trei 

nivele are aproape 450 de metri pătraţi și ar costa în jur de șapte milioane de lei. Presa a mai scris 

că în ultimii doi ani Andrei Năstase a trăit din banii soției, care locuiește cu cei doi copii în 

Germania, şi care a câştigat în doi ani aproape 64 de mii de euro. O altă sursă de venit a familiei 

au fost și indemnizațiile copiilor, de peste 14 mii de euro. Presa a mai scris că pe lângă asta, Andrei 

Năstase are o casă luxoasă în oraşul Bad Homburg din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt. 

În acelaşi oraş sunt stabiliţi și oligarhii Victor și Viorel Țopa, condamnați penal în Moldova 

(15.05.2018); Candidatul PPPDA la funcţia de primar al Capitalei, Andrei Năstase, refuză să 

participe la o dezbatere electorală alături de candidatul PL, Valeriu Munteanu, pentru că îi este 

frică. Declarația îi aparţine liberalului, după ce Năstase i-a refuzat invitația. Munteanu a mai spus 

că e gata să meargă la o dezbatere organizată chiar şi de Jurnal TV, post afiliat lui Năstase. "Eu 

calific refuzul domnului Năstase de a veni astăzi la aceste dezbateri ca o teamă, ca o frică de a 

veni să discutăm despre programe. Fără sufleri, fără niciun fel de ajutor, să discutăm şi să vadă 

lumea cine are program, cine nu are, cum sunt întocmite şi cine cunoaşte sau nu cunoaşte 

bucătăria Primăriei", a spus candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu. Ieri, într-o altă 

conferință de presă, Valeriu Munteanu a declarat că programul electoral al lui Năstase nu este 

deloc unul european și încalcă Acordul de Asociere a Moldovei cu UE. Potrivit celor mai recente 

sondaje, nici Valeriu Munteanu, nici Andrei Năstase, nu vor ajunge în turul doi (15.05.2018); 

Andrei Năstase mă păzește Rezumat: Andrei Năstase mă păzește ca ochii din cap. Este mesajul 

Silviei Radu, candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, plasat pe Facebook. Ea a 

scris că Năstase o veghează de câteva zile prin intermediul jurnaliştilor de la Jurnal TV. Aceştia 

stau într-o maşină parcată ilegal în fața locuinţei sale, iar reporterul a discutat în dimineaţa zilei cu 

soţul Silviei Radu, Virgiliu. Reporterul, care apare în imagini este Doina Pavalachi. Pe pagina sa 

de pe o reţea de socializare, tânăra a indicat că munceşte la Jurnal TV. Postul de televiziune 

aparţine penalului fugar, Victor Țopa, care este naşul de cununie al lui Andrei Năstase, aspirantul 

la fotoliul de primar al Chişinăului (16.05.2018); Se arată modești și fără mulți bani, dar în spate 

au averi impresionante. Mai mult ca atât, și partidele care îi susțin au vărsat sume mari pentru a-i 
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promova în campania electorală. Este vorba de candidații la fotoliul de primar al Capitalei Andrei 

Năstase, din partea binomului PPDA-PAS, și liberalul Valeriu Munteanu. Ziarul de Gardă a 

publicat un articol despre averile pe care le au cei doi concurenți. Finul de cununie al oligarhului 

condamnat penal Victor Țopa, Andrei Năstase, a declarat că în 2017 nu a câștigat oficial niciun 

bănuț. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au scris însă că acesta a acumulat 35 de mii de euro din 

vânzarea automobilului său de lux, iar alte 77 de mii de euro au fost acumulați de soție, care 

locuiește cu copiii lor în Germania. Mai mult, acesta a arătat în declarația de venit că are în 

proprietate 11 case, iar cea mai luxoasă se află într-un cartier rezidențial din Capitală. Oficial, 

locuinţa ridicată pe un lot de șapte ari are o suprafață de 156 de metri pătrați și este estimată la 

puţin peste 2 milioane de lei. Presa a scris anterior că, în realitate, imobilul de trei nivele are 

aproape 450 de metri pătraţi și ar costa în jur de șapte milioane de lei. Năstase l-a înregistrat pe 

numele mamei sale de 80 de ani, care locuiește într-o casă modestă în satul Mândrești, Telenești. 

Potrivit jurnaliştilor de investigaţie, Andrei Năstase mai are o casă luxoasă în oraşul Bad Homburg 

din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt. Acolo locuieşte soţia şi copiii săi. În acelaşi oraş 

sunt stabiliţi și oligarhii Victor și Viorel Țopa, condamnați penal în Moldova (18.05.2018).  

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul socialiștilor la funcția de primar 

al Capitalei, Ion Ceban, vrea un oraş deștept. El vrea ca orășenii să se poată programa online la 

medic, să plătească facturile pe internet și tot prin aceeași modalitate să-și înregistreze copiii la 

grădiniță. Toate aceste inițiative sunt, însă, practicate de ani buni. Ion Ceban, PSRM: „Mi-ați spune 

că există astăzi și înscrierea online la grădiniță, dar cum funcționează pot să vă arăt. Am vorbit 

cu foarte mulți medici, problema nu este în înscriere, dar în acele cozi care se formează la propriu, 

fizic. Diferite prețuri sau costuri sunt a acestor sisteme integrate." Ion Ceban a mai propus crearea 

unei platforme online, unde chișinăuienii ar putea sesiza autoritățile municipale în cazul unor 

nereguli. Această funcție se regăsește, însă, pe site-ul primăriei, la capitolul Alerte. Mai mult, 

candidatul socialiștilor vrea să creeze și o aplicație pe telefonul mobil prin care șoferii să poată 

găsi un loc de parcare. Ion Ceban nu știe deocamdată cum să construiască aceste locuri de parcare 

(23.04.2018); De Ziua Internaţională a muncii, simpatizanții Partidului Socialiştilor au mers în 

coloane pe străzile Capitalei, ca în vremurile sovietice. Participanți: ,,E o sărbătoare foarte mare. 

Știți, simți că într-adevăr sărbătorești această sărbătoare fiindcă oamenii merită să o 

sărbătorească"; ,,Noi marcăm o sărbătoarea grea. Noi ar fi trebuit să fim acum undeva în pădure 

să ne odihnim, dar suntem nevoiți să fim aici"; ,,Ziua oamenilor muncii. Pentru asta sărbătorim". 

”Oamenii noștri foarte bine își dau seama pentru ce au venit", a spus deputatul PSRM, Vlad 

Bătrîncea. La marș s-a alăturat și președintele țării, Igor Dodon (În acest timp sunt prezentați Igor 

Dodon, Zinaida Greceanîi și Ion Ceban). Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova: ,,Toți 

doritorii din raioane care au dorit să vină noi le-am pus, noi, partidul, nu președinția, le-a pus la 

dispoziție transport și ei au venit la Chișinău. Copii trebuie să-i educăm, să știe ce sărbătoare 

este" (01.05.2018); Acuzații reciproce între candidatul socialist și cel al partidului "DA" la funcția 

de primar al Chișinăului. Socialistul Ion Ceban spune că programul electoral al lui Andrei Năstase 

se bazează pe ideile propuse de el în campania electorală: ,,Dacă le comparați cam 60 la sută sunt 

au fost scoase din programul nostru, foaia volantă pe care noi am văzut-o. Dacă lipsește inspirația 

sau experiența noi nu avem o problemă. Ajungem în dezbateri, le discutăm" (02.05.2018).  

Într-o tonalitate negativă, Ion Ceban a apărut în subiectele despre: Acuzații reciproce între 

candidatul socialist și cel al partidului "DA" la funcția de primar al Chișinăului. La mijlocul lunii 

trecute Platforma DA i-a acuzat pe socialiști că ar fi preluat sloganul folosit de ei la mai multe 

evenimente, „Azi capitala, mâine toată țara”. Asta după ce Chișinăul a fost împânzit de bannere 

în care apare candidatul socialiștilor cu "Salvăm Capitala, apoi salvăm și țara" (02.05.2018); 

Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, a declarat în cadrul unei conferințe de 

presă că Rusia ar fi implicată în alegerile locale din municipiul Chișinău. El a prezentat, mai multe 

documente, care ar demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului 

Șor la alegerile locale din Capitală, Reghina Apostolova și a candidatului PSRM, Ion Ceban. 
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Anatol Şalaru a solicitat instituţiilor responsabile să investigheze situația și să nu admită 

imixtiunea Rusiei în alegerile locale din Chişinău (08.05.2018). 

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

obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Primarul interimar al Capitalei, Silvia 

Radu, este nemulțumită de iluminatul public, instalat anul trecut în oraş, în special de cel de pe 

strada Mihai Viteazul. Edilul susţine că becurile led nu funcționează cum ar trebui, aşa că locuitorii 

din zonă sunt nevoiți să meargă noaptea pe drum în întuneric. Locuitorii Capitalei susţin iniţiativa 

primarului interimar de a ilumina mai bine străzile. Şi şoferii spun că le este dificil să circule pe 

străzile slab iluminate. La şedinţa de luni a Primăriei, Silvia Radu a cerut să fie revăzut iluminatul 

de pe strada Mihai Viteazul. O doamnă intervievată: „O susținem, desigur, străzile sunt iluminate. 

Aici au foarte des accidente rutiere, din motiv că este întuneric.” „De ce lumină noaptea practic 

nu există. Ce fel de led-uri ați pus? Cel puțin vreau să mă asigurați că noile led-uri care le-ați 

licitat nu corespund la calitate cu cele de pe Mihai Viteazu. Ceea ce am văzut eu acolo e că noi 

avem lumină care nu există", a declarat primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu (24.04.2018); 

Marcaje aplicate în capitală Rezumat: Drumarii continuă să aplice marcajul rutier în capitală. În 

imagine apare Silvia Radu, zâmbitoare (25.04.2018); În plină campanie electorală, candidatul 

independent la funcţia de primar al Capitalei Silvia Radu găseşte timp pentru familie, pentru toate. 

Împreună cu soţul său, ea a mers, ieri, în livada pe care o deţine pentru a începe protejarea pomilor 

împotriva dăunătorilor. Silvia Radu a scris pe o reţea de socializare că, în mod similar, trebuie să 

lupte împotriva corupţilor şi a celor care stagnează dezvoltarea Primăriei Chişinău. Candidatul 

independent afirmă că acest lucru trebuie făcut conform legii, transparent şi cu ajutorul societății 

civile. Spre seară, Silvia Radu a mers la o nuntă, unde s-a distrat și a dansat alături de miri. Deși 

este suprasolicitată în această perioadă, Radu nu-și neglijează familia. De dimineață a pregătit 

micul dejun pentru soţul ei şi cele două fiice. Ulterior, ea a mers la Budeşti, unde a fost organizat 

Festivalul Faptelor Bune 2018.Într-o postare pe Facebook, aceasta i-a îndemnat pe toţi să facă mai 

multe lucruri bune. Alături de mai mulţi copii din localitate, Radu a participat la tragerea 

odgonului. În buletinele de vot, Silvia Radu va fi a zecea în listă (29.04.2018); Locuitorii din 

Chișinău știu foarte bine ce își doresc pentru orașul lor. Un primar care să se respecte și să lucreze 

pentru ei și nu pentru partide. Asta iau spus mai mulți oameni Silviei Radu care candidează 

independent la funcția de primar al Chișinăului. Silvia Radu a scris într-o postare pe Facebook că 

zilele trecute a mers din casă în casă pentru a vorbi cu locuitorii orașului și a găsit oameni frumoși 

și ospitalieri care luptă zi de zi cu neajunsurile vieții au puterea de a zâmbi. De asemenea Silvia 

Radu a menționat că până acum nimeni de la primăria capitalei nu a mai trecut pe la ei 

(30.04.2018); În cadrul subiectului se vorbește despre faptul că, angajații companiei municipale 

,,Exdrupo” au început să aplice marcajele rutiere în capitală. În cadrul subiectului prezentatoarea 

menționează că șeful întreprinderii spune că își respectă promisiunea dată Silviei Radu pe când 

aceasta deținea funcția de primar interimar și pune accentul pe calitatea lucrărilor de reparație 

(30.04.2018); Candidatul independent la funcția de primar al Capitalei Silvia Radu a găsit soluții 

pentru cele mai urgente probleme ale Chișinăului. Fostul primar interimar își propune să continue 

proiectele bune care le-a început, chiar dacă mandatul de edil va dura doar un an de zile. Acești 

pași se găsesc în programul electoral al Silviei Radu, denumit "11 măsuri pentru Chișinău: ,,Voi 

continua procesul de curățare a angajaților Primăriei în ceea ce ține atitudinea lor și 

profesionalism. Mult prea mult, în ultimii ani, au fost angajați oameni pe criterii de cumetrism și 

pe criterii de apartenență la un anumit partid politic". Candidatul independent spune că va pune 

capăt construcțiilor ilegale din Capitală: ,,Cred eu că este necesară crearea, în cadrul Primăriei, 

a unui sistem și, în mod special, a unui departament de control ce ține de construcții, care trebuie 

să verifice nu doar eliberarea noilor avize de construcții și arhitectură, ci să verifice și ceea ce 

există în momentul actual". Silvia Radu declară că are soluții și pentru fluidizarea traficului sau 

probleme transportului public: ,,Monitorizarea prin sistem a rutelor va permite să avem o gestiune 

mai eficientă atât a timpului, cât și o accesare din partea locuitorilor prin sisteme IT". Candidatul 

independent a subliniat faptul că nu face promisiuni false și poate transforma în realitate toate 

punctele programului său. Silvia Radu a zis că nu investește în panouri publicitare și spoturi 
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civilizate, ci mizează pe întâlnirile cu oamenii. Radu a povestit că mai mulți agenți economici i-au 

propus să o finanțeze în campanie. Silvia Radu, Candidat independent: ,,Să-i îndemn pe toți 

oamenii, atât privați cât și agenții economici, care doresc să-mi finanțeze campania electorală, 

să aloce acești bani pentru proiecte concrete. Sunt în discuții acum cu o persoană fizică și câțiva 

la capitolul implementării unor proiecte ce țin, cum am zis, de instalarea unor locuri de joacă 

pentru copii". În ultimele cinci luni, Silvia Radu a fost primarul interimar al Capitalei. În acest 

timp, ea a început mai multe proiecte, cum ar fi Campania "Facem curat Lună" și reabilitarea 

drumurilor (03.05.2018); Candidatul independent la funcția de primar al Chișinăului, Silvia Radu 

a fost provocată la o excursie prin gospodăria sa. Ea a povestit în exclusivitate pentru Clubul de 

Presă "Rezonanța Socială" de ce a decis împreună cu soţul să investească în agricultură, ce fel de 

vin preferă, dar a venit şi cu un răspuns pentru cei care o compară cu Putin sau Margaret Thatcher: 

,,Noi probabil ne iubim foarte mult ţara şi pământurile noastre şi am decis să investim în 

agricultură. Bineînțeleși e muncă, dar aduce foarte multă plăcere''. De asemenea, soţii Radu au 

păstrat o podgorie cu viţă de vie de peste 50 de ani din care produc vin de calitate. Silvia Radu, 

Candidat Independent: ,,Este un vin pentru noi, pentru prieteni. Noi facem asta din plăcere''. Chiar 

dacă este o fire romantică, Silvia Radu deseori este comparată cu preşedintele Rusiei, Vladimir 

Putin sau cu Doamna de fier, Margaret Thatcher. O altă provocare din partea jurnalistului a fost 

pentru Silvia Radu să răspundă la versurile lui Puşkin. Aceasta a răspuns la fel în versuri din 

cântecul Oraşul meu alb: ,,Oraşul meu din albe flori de piatră, în ploi de soare zi de zi scăldat''. 

La final Silvia Radu a demonstrat că poate conduce nu doar capitala, dar şi un tractor. ''Wow, Cu 

ajutorul lui Dumnezeu'' (05.05.2018); Candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, 

Silvia Radu, şi-a elaborat programul de administrare a oraşului în funcţie de ceea ce îşi doresc 

chişinăuienii. Ea a declarat în cadrul unui interviu pentru Clubul de Presă "Rezonanța Socială" că 

a purtat mai multe discuţii cu oamenii în teritoriu, iar doleanţele lor sunt prioritare. Silvia Radu 

susţine că programul său electoral, denumit "11 măsuri Chişinău" şi care abordează cele mai grave 

probleme semnalate de oameni, ar putea schimba lucrurile timp de 1 an. Candidatul independent 

la fotoliul de primar spune că, cel mai des, chişinăuienii se plâng de starea proastă a drumurilor, 

de corupţia din Primărie şi de starea deplorabilă a transportului public. Silvia Radu, Candidat 

Independent: ,,Trebuie să privim realist lucrurile care se întâmplă în oraş. Oamenii înţeleg foarte 

bine şi simt ceea ce se petrece în oraş, le este greu. Eu discut cu ei şi mi-au spus ce ar vrea să 

vadă în programul meu, iar eu mi l-am întocmit în funcţie de ce am discutat cu ei". Silvia Radu, 

Candidat Independent: ,,Oamenii au obosit deja de politicieni, pentru că toţi ei reprezintă anumite 

interese politice sau de partid. Scopul lor de a câştiga este strict unul politic. Acum oraşul nostru 

este într-un hal fără de hal. De aceea, este momentul să fie schimbări, nu doar vorbe". Din 

noiembrie 2017 şi până în luna aprilie, Silvia Radu a fost primarul interimar al Capitalei. În această 

perioadă, ea a iniţiat mai multe proiecte, inclusiv "Marea curăţenie" a oraşului şi reabilitarea 

drumurilor (06.05.2018); Străzile capitalei sunt reparate în ritm alert. Şeful Întreprinderii 

Municipale "Exdrupo", Adrian Boldurescu, susţine că până în prezent a fost plombată o suprafaţă 

de 40 de mii de metri pătraţi. Drumarii muncesc zi şi noapte, iar autorităţile promit că, până la 

începutul verii, gropile de pe străzi vor rămâne un vis urât. Oamenii sunt bucuroşi că vor scăpa de 

gropile de pe drum. Mai mult, aceştia au lăudat iniţiativa pe care a avut-o Silvia Radu când ocupa 

fotoliul de primar interimar al Capitalei. Locuitori: ,,Aceia care au vrut să astupe și nu o astupat, 

iată șed acum”; ,,O să reuşească, ea e o femeie puternică, energică, care a stat la un volan la 

Fenosa şi a arătat ce a făcut acolo şi o sa facă şi aici” (07.05.2018); Candidatul independent la 

funcţia de primar al Capitalei Silvia Radu şi socialistul Ion Ceban se vor bate în turul doi la 

alegerile locale noi din 20 mai din Chişinău. Asta arată datele unui sondaj realizat şi prezentat, 

astăzi, de către Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova. Victor Mocanu, 

președintele Asociației Sociologilor și Demografilor: ,,Mulți, aproape 12 la sută, au menționat că 

ei își doresc o femeie independentă la conducerea municipiului, o femeie care nu face promisiuni 

goale, care înțelege mai bine problemele femeilor și deja s-a micșorat această distanță dintre Ion 

Cebanu și Silvia Radu. Doamna Silvia și-a organizat o campanie electorală, un mesaj electoral 

foarte pozitivist" (07.05.2018); În cadrul unei conferinţe de presă, Radu a declarat că oponenţii săi 
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lansează mesaje false în spaţiul public, precum că aceasta s-ar retrage din cursa electorală, pentru 

că le este frică de faptul că un candidat independent ar ajunge la cârma Primăriei Chişinău: 

,,Partidele politice au demonstrat deja în Republica Moldova că oricare nu ar fi antagonismul 

între ele, se pot aşeza la masa de negocieri şi conveni asupra partajării unor lucruri. Cu un 

candidat independent cred că tuturor partidelor le-ar fi mult mai complicat să facă acest lucru, 

dacă aş spune eu că e imposibil”. Silvia Radu mai susţine că este ţinta tuturor partidelor politice 

care s-au unit şi au un scop comun – de a o denigra. Ea declară că nu se va retrage din cursa 

electorală şi va lupta până la capăt. Luni, Silvia Radu a lansat pe pagina sa de Facebook un spot în 

care spune cum ar trebui să fie funcţionarii de la Primărie (,,Am început să fac curățenie în 

primărie, am dat afară oamenii incompetenți și cei care au problem cu legea, în primărie trebuie 

să rămână oamenii profesioniști și cei integri. Penalii n-au ce căuta la primărie, locul lor e aici 

(Penitenciarul nr.13)) (08.05.2018); Silvia Radu îi ameninţă cu demisia pe funcţionarii de la 

Primărie, care nu-şi fac bine treaba. Candidatul independent pentru funcţia de primar al Capitalei, 

Silvia Radu, a verificat astăzi cum decurg unele lucrări demarate anterior. Silvia Radu a scris pe 

Facebook că dacă era primar, zburau unii din funcție, adăugând că rezolvă această problemă când 

va reveni la Primărie (08.05.2018); În cadrul subiectului se vorbește despre faptul că, în parcul 

Râșcani de pe strada Braniște din capitală au fost instalate de către angajații întreprinderii 

municipale ,,Lumteh”, pe aleile principale din jurul lacului 121 de leduri și peste 2 km de linie 

electrică. În cadrul subiectului reporterul menționează că, la eveniment a participat și Silvia Radu 

candidat independent la funcția de primar al capitalei: ,,Mă bucur foarte mult că angajații 

primăriei continuă acele proiecte pe care le-am început și oamenii au doar de beneficiat”. 

Totodată, reporterul menționează că, lucrările de reabilitare a iluminatului în parcul Râșcani au 

început în această primăvară, după ce primarul interimar de atunci Silvia Radu a semnat o 

dispoziție în acest sens (09.05.2028); Autobuzele donate de primăria București circulă că succes 

pe ruta acestora. Autobuzele au fost donate de primăria București în urma unui acord încheiat de 

Silvia Radu pe când era primar interimar (10.05.2018); De ieri elevii Liceului Toader Bubuiog au 

un teren de joacă, amenajat în curtea instituţiei. Iniţiativa aparţine unui agent economic, care a 

decis să se implice în campania candidatului independent, Silviei Radu "Fă ceva bun pentru 

Chişinău". Cei mai impresionaţi au fost copiii, care sunt foarte bucuroşi că vor avea unde să îşi 

petreacă pauzele dintre ore. Sergiu Malic, agent economic: ,,Sunt fost elev a acestei şcoli. Am vrut 

să fac o donaţie ceva pentru sat, dar mai mult pentru şcoală, deoarece aici toţi copiii, tot satul se 

strânge. Am salutat, multe decizii a doamnei Radu le salut”. La eveniment a fost prezentă şi Silvia 

Radu: ,,Mă bucur foarte mult că şcoala de la Bubuieci are un teren de joacă amenajat. Eu cred 

că după această electorală ar fi bine ca oamenii să se aleagă nu numai cu panouri şi zâmbete 

false, dar şi cu fapte concrete care să le îmbunătăţească viaţa" (10.05.2018); Candidatul 

independent pentru funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu, și socialistul Ion Ceban se vor bate 

în turul doi al alegerilor locale. Un sondaj realizat recent de Centrul de Cercetări Sociologice din 

Moldova arată că cei doi vor obţine în primul tur un număr comparabil de voturi. Sociologii susțin 

că Silvia Radu a reuşit să câştige încrederea electoratului, fiindcă ea candidează independent. 

Sergiu Raevschi, președintele Centrului de Cercetări Sociologice din Moldova: ,,Oricum, baza la 

Silvia Radu sunt, cam jumătate din electoratul ei, sunt cei nehotărâți. Jumătate din acei care nu 

și-au găsit partidul, votează cu Silvia Radu și deja restul din fiecare partid câte un pic" 

(11.05.2018); Grădina Publică "Ştefan cel Mare" prinde culoare. Astăzi, au fost sădite în jur de 12 

mii de flori în parcul central. Cheltuielile de cumpărare a plantelor au fost suportate de un agent 

economic. Acesta a hotărât să se implice în campania „Fă ceva bun pentru Chişinău” lansată de 

Silvia Radu, care candidează independent a funcția de primar al Capitalei. La acțiune au participat 

și mai mulți tineri care s-au mobilizat prin intermediul rețelelor de socializare: Este o inițiativă 

minunată să oferi posibilitate oamenilor nu numai financiar, dar și cu munca lor proprie sau 

acțiuni”; ,,Ea mai mult acționează, face prin fapte, dovedește prin fapte decât prin panouri care 

costă. Mai bine o floare un copac”. La plantarea florilor a participat şi candidatul independent la 

Primăria Capitalei, Silvia Radu, alături de fiica ei Nicoleta. "Am venit să o ajut pe mama să 

sădească florile", a spus fiica Silviei Radu, Nicoleta Radu. Gestul Silviei Radu a fost apreciat de 
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trecători: ,,Admirăm frumuseţea asta nemaipomenită şi pe dna Silvica, care lucrează o admirăm" 

(12.05.2018); Candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu, şi socialistul 

Ion Ceban vor ajunge în turul doi al alegerilor locale pentru funcţia de primar general al Capitalei. 

Cel puţin asta arată un nou studiu făcut public, astăzi, de către Compania Intellect Group. 

Sociologii susţin că Silvia Radu este susţinută de cei mai mulţi participanţi la sondaj pentru că a 

decis să nu participe în show-uri politice. Potrivit studiului, singurul candidat independent la 

funcţia de edil al Municipiului Chişinău, Silvia Radu, este susţinută de 31 la sută dintre 

participanţii la sondaj. Directorul companiei Intellect Group, Ian Lisnevschi, afirmă că Radu a 

reuşit să câştige simpatia oamenilor în perioada în care a fost primar interimar al Capitalei. "Acest 

candidat nu s-a lăsat implicat în campanie de show politică, de luptă murdară politică, de aceea 

s-a putut menţine le acelaşi rating", a spus directorul Intellect Grup, Ian Lisnevschi. Cercetarea 

mai arată că Silvia Radu se bucură de cea mai mare încredere dintre toţi candidaţii la funcţia de 

primar al Capitalei. Aproape jumătate dintre cei chestionaţi o susţin (14.05.2018); Casa de Cultură 

din comuna Tohatin a fost dotată cu aparate de aer condiţionat. Climatizoarele au fost oferite 

gratuit de o reţea de magazine de electrocasnice din Capitală. Agentul economic a decis în acest 

mod să participe la campania Fă ceva bun pentru Chişinău, lansată de candidatul independent 

Silvia Radu. Într-o postare pe o reţea de socializare, aceasta a declarat că, dacă mai mulţi oameni 

ar lua exemplu de la acest agent economic, municipiul Chişinău ar putea renaşte (15.05.2018); La 

grădiniţa numărul 47 din sectorul Râşcani al Capitalei, terenul de joacă al copiilor a fost curăţat, 

iar instalaţiile au devenit mai colorate. Lucrările de amenajare au fost efectuate de către un agent 

economic care a decis să se implice în campania iniţiată de candidatul independent, Silvia Radu 

„Fă ceva bun pentru Chişinău''. La lucrările de reamenajare a spaţiului destinat copiilor a participat 

şi candidatul independent la Primăria Capitalei, Silvia Radu. Ea a dat asigurări că copii nu vor fi 

afectaţi de mirosul de vopsea, pentru că lucrările se fac seara. Una dintre mesele amplasate în 

curtea grădiniţei a fost vopsită chiar de Silvia Radu. Silvia Radu, ID: „Am venit la grădiniţă fiindcă 

am şi eu copiii. Ştiu ce înseamnă ca grădiniţa să aibă condiţii bune pentru copii. Le dau o mână 

de ajutor echipei care a venit din partea unei companii private să finanţeze şi să amenajeze 

această grădiniţă” (16.05.2018); Primăria trebuie să devină o zonă liberă de politică, care să 

aparțină cetățenilor. Cu această declarație a venit candidatul independent la funcția de primar al 

Capitalei, Silvia Radu. Astăzi, candidata a făcut publice totalurile activității sale, fiind ultima zi de 

campanie electorală. Silvia Radu susține că în această campanie electorală a încercat să fie cât mai 

aproape de oameni. Aceasta a declarat că a decis să nu lanseze spoturi și să nu instaleze panouri 

electorale. Ea a ales să discute cu oamenii și să facă lucruri concrete pentru oraș. Silvia Radu, ID: 

„Am reușit să instalăm mai multe terenuri de joacă pentru copii, am reparat câteva grădinițe, am 

reparat un teren de joacă sportiv, am înfrumusețat Chișinăul”. Candidatul independent, Silvia 

Radu, susține că în campania electorală nu a acceptat surse financiare din alte părți: „Am prezentat 

public raportul meu, îl puteți vedea pe site-ul CEC. Ne-a costat câteva sute de mii de lei. Această 

campanie a fost finanțată doar de familia mea.” Silvia Radu este unicul candidat independent la 

funcția de primar al Capitalei. În perioada când a fost edil interimar, ea a reușit să renoveze mai 

multe grădinițe, să deschidă terenuri de joacă pentru copii, iar ultima dispoziție semnată a vizat 

instalarea semafoarelor inteligente la intersecția dintre șoseaua Balcani și strada Petricani. 

Alegerile locale vor avea loc în această duminică (18.05.2018). 

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

Partidului „ȘOR”, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul la 

funcția de primar al Capitalei din partea Partidului ȘOR, Reghina Apostolova, a declarat că va 

aloca câte o mie de lei lunar pensionarilor. Potrivit ei, acest lucru este posibil dacă vor fi majorate 

taxele locale pentru unele produse, cum ar fi țigările și alcoolul. Potrivit Reghinei Apostolova, 

vârstnicii ar putea primi alocații și mai mari, dacă locuitorii Capitalei înstăriți vor dona benevol 

bani într-un fond special (03.05.2018); Liderul Partidului Şor, Ilan Şor, a scris pe o reţea de 

socializare că învinuirile aduse de Anatol Şalaru cu referire la finanţarea campaniei electorale a 

candidatului său că ar fi ilegală, sunt false. Potrivit lui Şor, Reghina Apostolova a devenit un 
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candidat electoral puternic, care le-ar încurca altor formaţiuni, şi acum se încearcă excluderea ei 

din cursă (08.05.2018). 

O conotație negativă a reflectării, Reghina Apostolova a obținut-o în subiectele despre: 

Rusia ar fi implicată în alegerile locale din municipiul Chișinău. De această părere este preşedintele 

Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru. El a prezentat, astăzi, mai multe documente, care ar 

demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor la alegerile locale 

din Capitală, Reghina Apostolova, şi a cerut excluderea acesteia din cursă. Anatol Şalaru afirmă 

că, în data de patru mai, un cetăţean rus ar fi transferat 200 de mii de lei pe conturile unei companii 

ruso-moldoveneşti cu capital mixt, unul dintre fondatorii căreia este o instituţie din subordinea 

preşedinţiei Federaţiei Ruse. În aceeaşi zi, banii ar fi fost transferaţi, sub formă de donaţie, pe 

contul electoral al Partidului Șor, iar peste doar câteva ore, ar fi ajuns pe conturile unor posturi de 

televiziune din ţara noastră, pentru difuzarea spoturilor publicitare în favoarea Reghinei 

Apostolova. "Am văzut şi documentele bancare prin care s-au efectuat aceste transferuri. Solicit 

instituţiilor statului să îşi facă datoria, să ceară de la bănci aceste acte în original", a spus 

preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru. Potrivit lui Şalaru, aceste finanţări ar fi 

ilegale. El a depus o contestaţie la Comisia Electorală Centrală şi la Consiliul Electoral de 

Circumscripţie Chişinău. "Solicităm examinarea în regim de urgenţă a prezentei contestaţii şi 

stabilirea tuturor circumstanţelor de fapt şi de drept. Să fie înaintată o cerere către Judecătoria 

Chişinău privind anularea înregistrării concurentului electoral Reghina Apostolova pentru 

încălcarea gravă a articolului 39 şi 41 din Codul Electoral", a mai adăugat preşedintele Partidului 

Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru (08.05.2018); Reghina Apostolova, candidatul Partidului "Şor" 

în alegerile pentru Primăria Chişinău, a fost exclusă din cursa electorală. Hotărârea a fost luată 

astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, care au admis solicitarea Consiliului Electoral de 

Circumscripţie. Potrivit judecătorilor, Apostolova ar fi folosit în campanie bani trimişi din 

Federaţia Rusă. Reprezentanţii Partidului Unităţii Naţionale, care au solicitat excluderea Reghinei 

Apostolova din cursă, au prezentat dovezi că formaţiunea lui Ilan Şor ar fi primit o donaţie de peste 

hotare (11.05.2028).  

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

obținut o conotație pozitivă în subiectul despre un spot de promovare, la care a utilizat ca coloană 

sonoră o melodie din filmul Pirații din Caraibe, compusă de Klaus Badelt. Valeriu Munteanu, 

candidat PL: ,,Utilizarea acestei melodii este plină de simbolism, or actorii principali din acest 

film Johnny Depp și Orlando Bloom luptau în filmul Pirații din Caraibe cu anumite spirite 

malefice. Eu lupt în această campanie electorală cu maleficul binom Plahotniuc-Dodon. Eu încerc 

să găsesc miliardul furat de acest binom, la fel cum căpitanul Jeck a găsit cufărul furat" 

(04.05.2028). 

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

a obținut o mediatizare negativă în cadrul subiectelor despre: Candidatul liberal la funcția de 

primar general al Capitalei, Valeriu Munteanu, încalcă din nou drepturile de autor. Într-un spot de 

promovare, acesta a folosit pe coloana sonoră o melodie din filmul Pirații din Caraibe, compusă 

de Klaus Badelt. Potrivit legii, protecția unei opere muzicale încetează după 70 de ani de la moartea 

compozitorului. Klaus Badelt, compozitor german, este născut în 1967 și are 50 de ani. Nu este 

pentru prima dată când Valeriu Munteanu încalcă legea proprietății intelectuale. Anterior, într-un 

alt spot de promovare, acesta a folosit piesa compozitorului italian Ennio Morricone "La Piovra" 

fără să semneze un contract cu autorul. (04.05.2018); Fostul președinte al României susține că 

Andrei Năstase ar pierde bătălia în turul doi, indiferent cu cine ar concura. De aceiași părere este 

și despre șansele concurentului PL, Valeriu Munteanu: „ Domnul Munteanu pierde și domnia sa 

pe linie” (11.05.2018); Potrivit celor mai recente sondaje, nici Valeriu Munteanu, nici Andrei 

Năstase, nu vor ajunge în turul doi (15.05.2018); Se arată modești și fără mulți bani, dar în spate 

au averi impresionante. Mai mult ca atât, și partidele care îi susțin au vărsat sume mari pentru a-i 

promova în campania electorală. Este vorba de candidații la fotoliul de primar al Capitalei Andrei 

Năstase, din partea binomului PPDA-PAS, și liberalul Valeriu Munteanu. Ziarul de Gardă a 

publicat un articol despre averile pe care le au cei doi concurenți. Iar candidatul Partidului Liberal, 
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Valeriu Munteanu, a raportat în declarația sa de avere un venit de 306 mii de lei din salariu. Acesta 

are în proprietate o casă de aproape 150 de metri pătrați în satul Floreni, Anenii Noi, dată în 

exploatare în anul 2012. Terenul de opt ari, l-a obținut în 2007 prin repartizare, atunci când deja 

era primar al localității. Anul trecut, Valeriu Munteanu a fondat două companii, însă nu a declarat 

veniturile acestora pe motiv că încă nu sunt în activitate (18.05.2018).  

 

Detaliere: 
 

Candidați 

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

S. Radu, ID 22 min. 14 sec. 13 min. 41 sec. 08 min. 33 sec. 0 sec. 
A. 

Năstase,PPPDA 

21 min. 17 sec. 17 sec. 07 min. 34 sec. 13 min. 26 sec. 

V. Munteanu, PL 08 min. 43 sec. 18 sec. 06 min. 47 sec. 01 min. 38 sec. 
I. Ceban, PSRM 05 min. 57 sec. 01 min. 02 sec. 04 min. 36 sec. 19 sec. 
C. Codreanu, PUN 03 min. 31 sec. 0 sec. 03 min. 31 sec. 0 sec. 
R. Apostolova, PȘ 03 min. 12 sec. 44 sec. 02 min. 01 sec. 27 sec. 
A. Roșco, PCNM 32 sec. 0 sec. 32 sec.  0 sec. 
V. Costiuc, PPDA 25 sec. 04 sec. 21 sec. 0 sec. 
M. Braila, PPRM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 
A. Can, PNL 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. 

 

 

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

 

 
 

 

Candidați 

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

S. Radu, ID 22 min. 14 sec. 06 min. 04 sec. 16 min. 10 sec. 
A. Năstase,PPPDA 21 min. 17 sec. 01 min. 35 sec. 19 min. 42 sec. 
V. Munteanu, PL 08 min. 43 sec. 01 min. 44 sec. 06 min. 59 sec. 
I. Ceban, PSRM 05 min. 57 sec. 46 sec. 05 min. 11 sec. 
C. Codreanu, PUN 03 min. 31 sec. 0 sec. 03 min. 31 sec. 
R. Apostolova, PȘ 03 min. 12 sec. 03 sec. 03 min. 09 sec. 
A. Roșco, PCNM 32 sec. 0 sec. 32 sec. 
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V. Costiuc, PPDA 25 sec. 0 sec. 25 sec. 
M. Braila, PPRM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 
A. Can, PNL 03 sec. 0 sec. 03 sec. 

 

 

 

Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, ID și PPPDA au obținut 

aproximativ același volum procentual de 30,6 la sută și, respectiv, 30,4 la sută. PL a acumulat 

13,3%, PSRM – 11,2%, PUN – 7,8%, iar PȘ – 4,8%. Partidele politice: PCNM, PRSM, 

PPDA, PPRM și PNL au fost mediatizate mai puțin de 1 la sută.  
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Conotația reflectării:  
 

 
 

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

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

PL a obținut o mediatizare negativă în cadrul subiectului despre: Partidul Democrat îi 

îndeamnă pe locuitorii Capitalei să participe la alegeri, dacă vor să scape de dezastrul, dezordinea 

și anarhia din Chişinău. Potrivit PDM, alegătorii trebuie să înțeleagă că, în această cursă electorală, 

sunt două partide care nu au dreptul moral să pretindă să mai conducă vreodată Capitala. Purtătorul 

de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari, a declarat astăzi că este vorba despre Partidul Socialiștilor și 

Partidul Liberal. "După ani de zile în care au dominat practic primăria Chişinău şi mă refer aici 

la consiliul municipal, dar şi conducerea primăriei. Noi ne expunem foarte clar că nu au dreptul 

moral ca să îi susţinem în această campanie două partide este vorba de partidul socialiştilor şi 

partidul liberal", a menționat purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari (15.05.2018).  

PSRM a fost reflectat negativ în cadrului subiectelor despre: Partidul Democrat îi îndeamnă 

pe locuitorii Capitalei să participe la alegeri, dacă vor să scape de dezastrul, dezordinea și anarhia 

din Chişinău. Potrivit PDM, alegătorii trebuie să înțeleagă că, în această cursă electorală, sunt două 

partide care nu au dreptul moral să pretindă să mai conducă vreodată Capitala. Purtătorul de cuvânt 

al PDM, Vitalie Gamurari, a declarat astăzi că este vorba despre Partidul Socialiștilor și Partidul 

Liberal. "După ani de zile în care au dominat practic primăria Chişinău şi mă refer aici la consiliul 

municipal, dar şi conducerea primăriei. Noi ne expunem foarte clar că nu au dreptul moral ca să 

îi susţinem în această campanie două partide este vorba de partidul socialiştilor şi partidul 

liberal", a menționat purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari. Înainte de campania 

electorală, PDM a lansat un apel către formaţiunile proeuropene să desemneze un candidat unic, 

cu şanse reale de a câştiga bătălia pentru Primăria Capitalei în faţa socialiştilor. Acest lucru însă 

nu s-a întâmplat. Potrivit lui Gamurari, partidele de dreapta au ratat acea șansă de a se uni. În 

consecință, voturile pe eșichierul de dreapta se risipesc, iar socialiștii profită la maximum de 

această situație (15.05.2018). 
 

Detaliere: 
 

Partide Timp total Conotație 
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politice pozitivă neutră negativă 

ID 22 min. 14 sec. 13 min. 41 sec. 08 min. 33 sec. 0 sec. 
PPPDA 22 min. 04 sec. 17 sec. 08 min. 06 sec. 13 min. 41 sec. 
PL 09 min. 42 sec. 18 sec. 07 min. 21 sec. 02 min. 03 sec. 
PSRM 08 min. 10 sec. 01 min. 20 sec. 05 min. 55 sec. 55 sec. 
PUN 05 min. 38 sec. 0 sec. 05 min. 38 sec. 0 sec. 
PȘ 03 min. 29 sec. 44 sec. 02 min. 10 sec. 35 sec. 
PCNM 32 sec. 0 sec. 32 sec. 0 sec. 
PPDA 25 sec. 04 sec. 21 sec. 0 sec. 
PRSM 21 sec. 17 sec. 04 sec. 0 sec. 
PPRM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 
PNL 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 
PVE 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 – de 64,6%, iar cota femeilor a fost - de 35,4%.  
 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „Canal 3”, în 

perioada de raport 20 aprilie – 18 mai 2018, a reflectat prin conotația pozitivă, în preponderență 

candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu. Totodată, a 

reflectat prin conotația negativă, în preponderență candidatul electoral la funcția de Primar General 

al mun. Chișinău, Andrei Năstase, precum și Partidul Politic Platforma Demintate și Adevăr. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Canal 3” 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): 
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„Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul 

audiovizualului.  

 Totodată au fost atestate: 

 Derogări de la prevederile art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului: „Pentru a 

asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor 

echilibrului social-politic, echidistanței și obiectivității, aceștia vor plasa fiecare știre 

astfel încât: în cazul subiectelor ce vizează situații de conflict, să se respecte principiul de 

informare din mai multe surse”. 

- Jurnalistul și editorialistul Nicolae Negru se îndoiește de intențiile nobile ale liderului 

Partidului DA, Andrei Năstase. Astfel, în cadrul subiectului se menționează că acesta a 

scris într-un editorial pentru „Ziarul Național” că cel care anunță lupta împotriva oligarhiei 

este el însuși o sculă oligarhică. Mai mult decât atât, Nicolae Negru a specificat că este o 

idee perversă ca unii să-și pună speranța într-o persoană obscură, dubioasă și un diletant. 

Totodată, jurnalistul se întreabă dacă aceasta nu seamănă cumva a diversiune kaghebistă. 

Nicolai Negru a mai scris că este regretabil faptul că membrii PAS, în frunte cu liderul lor 

Maia Sandu, nu și-au apărat punctul de vedere și nici interesul dar s-au conformat unei 

decizii dubioase luate de alții pentru a-l susține pe Năstase la funcția de primar al Capitalei. 

Lipsețte poziția celor vizați în subiect (21.04.2018).  

- În cadrul subiectului „Litigiile lui Năstase” jurnalista a declarat că: „Conducerea 

Partidului Demnitate și Adevăr și trolii formațiunii au fost acționați în judecată. 

Cântărețul român Cristi Nistor a depus o plângere după ce fotografia lui a fost folosită la 

un cont fals de Facebook pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase. Interpretul le-a 

cerut lămurire celor de la PPPDA, însă așa și nu a primit un răspuns. Cristi Nistor a scris 

pe pagina sa de Facebook că cel care îi folosește poza pe un profil fals o face într-un mod 

agresiv, insultător și se ascunde mișelește în spatele fotografiei ca să fie ferit de 

urmări…Cristi Nistor a menționat că susținătorul lui Năstase a fost îndemnat să șteargă 

poza care o folosește ilegal, însă acesta a răspuns cu batjocură că datorită lui, Nistor a 

ajuns cunoscut în Republica Moldova. Scandalul a ajuns în atenția presei la sfârșitul lunii 

aprilie. Atunci, troll-ul lui Andrei Năstase a creat un cont fals cu numele Andrei Petru unde 

a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case ale lui Năstase din 

declarația de avere. Pentru a părea credibilă, în ofertă era şi un număr de telefon”. 

Lipsește poziția celor vizați în subiect (04.05.2018). 

- Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, a prezentat mai multe documente, 

care ar demonstra finanţarea ilegală a campaniei electorale a candidatului Partidului Șor, 

Reghina Apostolova şi cere excluderea acesteia din cursă. Potrivit documentelor prezentate 

de Anatol Şalaru, pe data de 4 mai, un cetăţean rus a transferat 200 de mii de lei pe conturile 

unei companii cu capital mixt ruso-moldovenesc. Unul dintre fondatorii acesteia este o 

instituţie din subordinea preşedinţiei Federaţiei Ruse. În aceeaşi zi, banii au fost transferaţi 

în calitate de donaţie pe contul electoral al Partidului Șor, iar ulterior au fost cheltuite 

pentru publicitatea difuzată în favoarea Reghinei Apostolova. În acest context sunt puse pe 

post declarațiile lui Anatolie Șalaru: „Am văzut şi documentele bancare prin care s-au 

efectuat aceste transferuri. Solicit instituțiilor statului să îşi facă datoria, să ceară de la 

bănci aceste acte în original" . Potrivit lui Anatol Şalaru, aceste tranzacții bănești constituie 

o încălcare gravă a legislației Republicii Moldova. El a depus o contestație la CEC şi la 

Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău: „Solicităm examinarea în regim de 

urgenţă a prezentei contestații şi stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt şi de drept. Să 

fie înaintată o cerere către Judecătoria Chișinău privind anularea înregistrării 

concurentului electoral Reghina Apostolova pentru încălcarea gravă a articolului 39 şi 41 

din Codul Electoral". Totodată, Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Anatol Şalaru, 

că după aceiași schemă ilegală a fost finațată și campania electorală a PSRM. Lipsețte 

poziția PSRM (08.05.2018). 
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- Candidatul PL, Valeriu Munteanu, a declarat că programul electoral al lui Andrei Năstase 

încalcă Acordul de Asociere al ţării noastre cu Uniunea Europeană: „Acest program care 

depășește limitele tratatului Uniunii Europene, Acordului de Asociere, ori vă spuneam 

dacă ar fi venit de la domnul Ceban, ar fi de înţeles, dar nu pot să cred că candidatul 

comun a trei partide, care spun că sunt pro-europene nu au găsit specialiști care să vadă 

aceste inadvertențe". Jurnalista a mai menționat că candidatul PL a mai declarat că Năstase 

încearcă să impună locuitorilor priorități care nu pot fi realizate. Printre ele se numără un 

parteneriat public-privat pentru o linie de sortare, prelucrare şi reciclare a deșeurilor pentru 

a produce energie electrică și termică. Liberalul a precizat că niciun oraș european nu a 

găsit încă vreun investitor care să facă o astfel de investiție destul de costisitoare. Lipsește 

poziția lui Andrei Năstase (14.05.2018). 

- Andrei Năstase mă păzește Rezumat: Andrei Năstase mă păzește ca ochii din cap. Este 

mesajul Silviei Radu, candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, plasat pe 

Facebook. Ea a scris că Năstase o veghează de câteva zile prin intermediul jurnaliştilor de 

la Jurnal TV. Aceştia stau într-o maşină parcată ilegal în fața locuinţei sale, iar reporterul 

a discutat în dimineaţa zilei cu soţul Silviei Radu, Virgiliu. Reporterul, care apare în 

imagini este Doina Pavalachi. Pe pagina sa de pe o reţea de socializare, tânăra a indicat că 

munceşte la Jurnal TV. Postul de televiziune aparţine penalului fugar, Victor Țopa, care 

este naşul de cununie al lui Andrei Năstase, aspirantul la fotoliul de primar al Chişinăului. 

Lipsește poziția celor vizați în subiect (16.05.2018) 
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CTC Mega 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „CTC Mega”, Silvia Radu și Ion Ceban au 

acumulat aproximativ același volum procentual de 30,7 la sută și, respectiv, 30,6 la sută. 

Andrei Năstase a fost mediatizat în volum de 29,6%, iar Reghina Apostolova a acumulat 

9,1%.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

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

obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectelor despre: După o pauză de 20 ani, străzile din 

capitală au început să fie spălate din nou. Se întâmplă de aproape o lună, timp în care muncitorii 

de la „EXDRUPO” din noapte în noapte ies în teritoriu pentru a salubriza principalele artere. 

Curăţenia drumurilor este monitorizată de primarul interimar Silvia Radu, în opinia căruia 

chişinăuienii merită un oraş curat (24.04.2018); Două autobuze de model Mercedes vor circula 

până la sfârşitul lunii pe străzile din capitală. Angajaţii Primăriei Chişinău au ajuns în România 

pentru a prelua unităţile de transport oferite de Bucureşti. Anunţul este făcut de primarul interimar 

Silvia Radu pe pagina sa de Facebook, unde a postat şi primele poze în care apar ambele vehicule. 

Nu se cunoaşte, deocamdată, pe ce itinerar vor circula autobuzele (24.04.2018); După ce a depus 

cererea de suspendare, Silvia Radu a declarat că intră oficial în cursa electorală. Candidatul pentru 

funcția de primar al municipiului Chișinău a punctat că programul pe care și l-a creat se axează în 

exclusivitate pe problemele urgente ale capitalei și pe soluționarea acestora. Silvia Radu a precizat 

că intră în cursă în calitate de candidat independent și mizează pe suportul cetățenilor. Silvia Radu 

a încercat să-i convingă pe chișinăuieni că merită să conducă mai departe Capitala și a enumerat o 

serie de proiecte de amploare pe care afirmă că le-a realizat cu succes în perioada interimatului: 

„Am reușit să deschid Primăria către cetățeni, am reușit să începem procesul de curățenie și 

eliminarea corupției interne, să transparentizăm bugetul municipal și să determinăm angajații 

Primăriei să se implice în soluționarea problemelor locuitorilor Chișinăului. Am găsit finanțare 

pentru 70 de mijloace de transport.” Edilul suspendat promite să scoată Primăria de sub influența 

politicului dacă va obține votul de încredere al oamenilor: „Nu vreau să le promit oamenilor 

proiecte mărețe sau grandioase, fiindcă mulți ani la rând au li s-a promis foarte mult și au rămas 

doar cu dezamăgirile. Nu am în spatele meu nici un partid politic. Intru în cursă conștientă că 

acest scrutin va dura doar un singur an. Cred că am experiență managerială necesară. Cunosc 

foarte bine orașul și știu exact cum ele trebuie soluționate.” Principalii aliați în campanie electorală 

sunt soțul și copii, spune Silvia Radu. Și tot familia este cea care afirmă că o va sprijini financiar 

motiv pentru care în campanie va fi destul de modestă: „Unii bani ce vor fi folosiți cei ai familiei. 

Vreau să rămân independentă, nu-mi doresc să am dependențe financiare în viitor. Soțul meu este 

implicat și va continua să fie implicat în această campanie. El va fi trezorierul acestei campanii 
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electorale. Voi câștiga sau nu, voi continua să trăiesc aici și să mă implic activ în viața orașului, 

pentru că iubesc acest oraș!” (25.04.2018); Ordinea în Capitală nu se oprește doar la drumuri. 

Foișoarele amplasate ilegal în parcul Râșcani au fost demolate la indicația primarului suspendat 

Silvia Radu. Intervenția sa lăsat însă cu scandal și a fost nevoie de intervenția poliției (28.04.2018); 

Imagini de-a dreptul emoționante au apărut pe pagina de Facebook a Silviei Radu pentru funcția 

de primar al Capitalei, nu a abandonat ideea de a merge din casă în casă pentru a vorbi direct cu 

oamenii și ai convinge să-și dea votul pentru ea. Unii locuitori ai capitalei au întâlnito cu brațele 

deschise în adevăratul sens al cuvântului, iar edilul suspendat nu a ezitat să posteze pe internet 

poze. Într-un mesaj care însoțește fotografiile, ea a scris că a stat de vorbă cu oameni frumoși, 

ospitalieri, care deși luptă zi de zi cu neajunsurile vieții au puterea de a zâmbi. Mulți dintre 

chișinăuieni i-au spus Silviei Radu că-și doresc pentru orașul lor un primar care să-i respecte și să 

lucreze pentru ei și nu pentru partidele din care fac parte. Silvia Radu, care candidează independent 

pentru șefia Capitalei, a ținut să menționeze, la sfârșitul mesajului său, că până acum nimeni de la 

Primăria municipiului Chișinău nu a mai trecut pe la ei. (Pe durata subiectului sunt prezentate poze 

cu Silvia Radu, cum îmbrățișează oameni) (30.04.2018). 

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

Partidului „ȘOR”, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre: Reghina 

Apostolova, înaintată de Partidul ȘOR, promite bucate alese pe mesele copiilor din grădiniță, așa 

cum este la Orhei, acolo unde restaurantele livrează mâncare instituțiilor preșcolare: „Copii noștri 

au dreptul să mănânce la fel ca în restaurant. Vom strica vechiul mecanism de alimentare a 

copiilor, unul birocratizat și corupt, care a pus în pericol sănătatea copiilor” Apostolova promite 

că va construi combinate de preparare a bucatelor pentru grădinițe și școli. Totodată, dacă va 

ajunge primar al capitalei, ea susține că va aloca mai mulți bani pentru alimentarea copiilor din 

grădinițe, iar dacă nu sunt în buget va apela la donatori (25.04.2018).  

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectului despre: Strada Ialoveni va deveni o zonă pentru 

distracție și recreere, toate întreprinderile industriale se vor muta într-o zonă economică liberă iar 

în centrul orașului vor apărea mai multe subterane. Asta își propune să realizeze candidatul PSRM 

la funcția de primar al municipiului Chișinău, Ion Ceban, dacă va ajunge în fotoliul de edil. Așa 

cum planurile sunt mari, socialistul spune că are nevoie de vreo 25 de ani pentru a realiza cele 

promise. Dacă e să credem planului urbanistic elaborat de socialiști, capitala va fi de nerecunoscut 

cu Ion Ceban în fruntea Primăriei. Spre exemplu, candidatul PSRM își propune să mute toate 

birourile administrative din centrul orașului într-un complex care va fi ridicat în preajma unei 

centuri: „Centrul orașului este supraîncărcat de clădiri administrative și birouri. Ceea ce creează 

o supraîncărcare a fluxului de trafic în această zonă. Noi venim cu un concept clar de dezvoltare 

eficientă a rețelei de drumuri și străzi, pentru asigurarea fluxului de transport, din centrul orașului 

și crearea unui centru administrativ și de afaceri, în baza unei șosele de centură”. Planuri mari 

are Ion Ceban și în legătură cu strada Ialoveni, din perimetrul șoselelor Hâncești și Poltava. Acolo 

socialistul vrea să construiască un palat al sporturilor, chiar dacă autoritățile au început deja să 

pună în aplicare un asemenea proiect: „În această zonă preconizăm dezvoltarea unui stadion, cu 

o capacitate mare de locuri. Dar și a unui bazin de înot, care ar corespunde standardelor 

mondiale. A unui palat al sporturilor de iarnă, a corturilor pentru tenis și a stadioanelor acoperite. 

A terenurilor pentru golf și a unui hotel”. Planul urbanistic al capitalei elaborat de socialiști, mai 

prevede construcția unor noi treceri subterane pe bulevardul Ștefan cel Mare, dar și edificarea unei 

zone economice libere a Chișinăului, unde se vor găsi toate întreprinderile industriale 

(27.04.2018). 

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

obținut o conotație negativă a reflectării, în cadrul subiectului despre: Candidatul socialiștilor la 

funcția de primar al capitalei, Ion Ceban îl ia peste picior pe Andrei Năstase, candidatul din partea 

PPPDA. Într-o conferință de presă, Ceban a făcut aluzii la averile controversate ale lui Năstase, 

dar și la legătura acestuia cu oligarhii fugari Victor și Viorel Țopa. Ion Ceban s-a arătat nedumerit 

că președintele PAS, Maia Sandu, a decis să-l susțină pe liderul PPPDA în cursa pentru fotoliul de 
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edil al capitalei, asta deși afirmă cu orice ocazie că acceptă să muncească doar cu oameni integri. 

În susținerea declarației sale, Ceban face trimitere la relațiile pe care le-ar avea Năstase cu unele 

persoane dubioase. De asemenea, Ceban a făcut aluzii la cele 11 case, inclusiv cea de lux din 

capitală, în care trăiește Andrei Năstase și care este înregistrată pe numele mamei lui. În declarația 

de venit pentru anii 2016-2017, pe care a depus-o la Consiliul Electoral de Circumscripție, la 

capitolul venituri a indicat, nici mai mult, nici mai puțin de zero lei. Se pare că în toată această 

perioadă, Andrei Năstase a trăit din banii soției, care locuiește cu cei doi copii în Germania și care 

a obținut în doi ani un câștig de aproape 64.000 de euro. Casa luxoasă a lui Andrei Năstase din 

capitală are o suprafață de aproape 450 de metri pătrați și ar costa aproape 7 milioane de lei. Presa 

a mai scris că pe lângă asta, Andrei Năstase mai are și un imobil de lux în orașul Bat Homburg, 

Germania, la 25 km. de Frankfurt. Acolo locuiește soția și cei doi copii ai săi. În același oraș au 

case oligarhii Victor și Viorel Țopa, condamnați penal în Moldova. Totodată, candidatul la 

Primărie deținea și două automobile, un Mercedes în valoare de 35.000 de euro și un Nissan de 

10.000 de euro. Năstase a anunțat că a vândut Mercedesul și a spus că cele 35.000 de euro nu sunt 

cine știe ce bani. Andrei Năstase a apărut în spațiul public în anii 90, în calitate de procuror. El a 

instrumentat dosarul ilegalităților de la compania de stat Air Moldova, în care era implicat Victor 

Țopa. Ulterior, acesta i-a devenit naș de cununie, iar Năstase avocat. Presa a scris despre clanul 

Țopa că figurează în mai multe investigații jurnalistice, în calitate de beneficiari ai atacurilor din 

anii 90, la întreprinderea de stat Air Moldova și Banca de Economii. Nu doar legăturile dubioase, 

dar și comportamentul lui Andrei Năstase lasă de dorit. În plină campanie electorală, candidatul la 

funcția de primar intimidează reprezentanții mass-media. Recent, Năstase a amenințat cu judecată 

jurnaliștii de la portalul Ziarul Național pentru că au reflectat despre un accident de a Bălți, în care 

a fost implicat un automobil cu care acesta se plimbă. Liderul PPPDA neagă acuzațiile și cere 

publicarea unei dezmințiri la știre. La rândul lor, cei de la Ziarul Național spun că nu vor dezminți 

nimic din ceea ce solicită Năstase și califică acțiunea lui drept o intimidare la adresa portalului. 

Ziarul Național nu este singura instituție media la adresa căreia Năstase vine cu învinuiri atunci 

când este deranjat. Recent, politicianul l-a apostrofat pe un reporter al postului Canal 3, sugerându-

i să-și schimbe job-ul. Un comportament ostil față de reporteri are și atunci când este întrebat de 

ce folosește prompterul în conferințe de presă, de ce înjură jurnaliștii sau cum își întreține cele 11 

case, dacă oficial nu câștigă nici un bănuț (27.04.2018).  

 

Detaliere: 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

S. Radu, ID 03 min. 53 sec. 02 min. 44 sec. 01 min. 09 sec. 0 sec. 
I. Ceban, PSRM 03 min. 52 sec. 02 min. 01 sec. 01 min. 51 sec. 0 sec. 
A. Năstase, PPPDA 03 min. 45 sec. 0 sec. 0 sec. 03 min. 45 sec. 
R. Apostolova, PȘ 01 min. 09 sec. 58 sec. 11 sec. 0 sec. 
V. Munteanu, PL 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. 
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Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

S. Radu, ID 03 min. 53 sec. 01 min. 24 sec. 02 min. 29 sec. 
I. Ceban, PSRM 03 min. 52 sec. 01 min. 00 sec. 02 min. 52 sec. 
A. Năstase, PPPDA 03 min. 45 sec. 0 sec. 03 min. 45 sec. 
R. Apostolova, PȘ 01 min. 09 sec. 34 sec. 35 sec. 
V. Munteanu, PL 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 fost mediatizat în 

proporție de 35,7%, urmat de ID, cu 28,4%. PPPDA a fost reflectat în volum de 27,4%, iar 

PȘ a obținut 8,4%.  

 

Conotația reflectării:  
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Conotația pozitivă și negativă a partidelor politice vizate în campania electorală s-a datorat 

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

Detaliere: 
 

Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 04 min. 53 sec. 02 min. 01 sec. 02 min. 52 sec. 0 sec. 
ID 03 min. 53 sec. 02 min. 44 sec. 01 min. 09 sec. 0 sec. 
PPPDA 03 min. 45 sec. 0 sec. 0 sec. 03 min. 45 sec. 
PȘ 01 min. 09 sec. 58 sec. 11 sec. 0 sec. 
PL 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 – de 60,2%, iar cota femeilor a fost - de 39,8%.  
 

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

în perioada de raport 24 aprilie – 01 mai 2018, a reflectat prin conotația negativă, în preponderență 

candidatul electoral la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Andrei Năstase, precum și 

Partidul Politic Platforma Demintate și Adevăr. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „CTC Mega” 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 şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au 

obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparțial” din Codul 

audiovizualului.  
 

 

 

DIRECȚIA MONITORIZARE TV 


