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CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI 

RAPORT DE OMINTORIZARE 

 

PRO TV CHIȘINĂU 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului 

buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, Silvia Radu a obținut 

cea mai mare pondere a reflectării, de 20,7%, urmată de Valeriu Munteanu – cu 19,9%, Ion 

Ceban – cu 15%, Andrei Năstase – cu 12,3% și Vasile Costiuc – cu 7,8%. Maxim Braila a 

fost mediatizat într-o pondere de 5,9%, urmat de Reghina Apostolova – cu 5,6%, Victor 

Strătilă – cu 4,8% și Constantin Codreanu – cu %. Alexandra Can a avut o prezență 

procentuală de 1,4 la sută, urmată de Alexandr Roșco– cu 1,2 la sută și Alexandru Mîțu– cu 

1 la sută.  
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Conotația reflectării: 

 

 

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

a beneficiat de o mediatizare pozitivă datorită subiectelor despre: Candidatul PL la funcția de 

primar al Capitalei are un proiect și mai grandios. Valeriu Muntean vrea să construiască o centrală 

pe gaze, care ar asigura independența energetică a Chișinăului. Munteanu spune ca proiectul are 

șanse la viață doar cu ajutorul investitorilor europeni (02.05.2018); Fostul primar Dorin Chirtoacă 

susține ca doar Valeriu Munteanu este în stare să îi continue proiectele (08.05.2018); Candidatul 

liberalilor Valeriu Munteanu promite că dacă va ajunge primar va face astfel ca toți banii orașului, 

acumulați din impozite, să rămână în bugetul local și să nu meargă în cel de stat. Declarațiile au 

fost făcute în cadrul dezbaterilor electorale de la ProTV. Invitat la emisiunea „Eu vreau să fiu 

primar”, candidatul PL, Valeriu Munteanu, a spus că dacă va ajunge la cârma Primăriei, va face 

tot posibilul ca să fie construită o cale ferată care să ocolească orașul. Candidatul PL, Valeriu 

Munteanu, a fost întrebat de un locuitor al Capitalei, în cazul în care o să ajungă primar, care vor 

fi soluțiile pentru construcțiile neautorizate ridicate în timpul mandatelor lui Dorin Chirtoacă. 

Valeriu Munteanu: „Construcțiile ilegale vin de obicei pe terenuri care au fost scoase din 

patrimoniul municipiului Chișinău în mod ilegal. Vă garantez că atunci când voi fi ales primar al 

Chișinăului și dacă voi depista construcții ilegale, indiferent când ele au fost construite, voi 

dispune prin autoritatea pe care o am, în baza legii, ca aceste construcții să fie demolate și să 

revină la situația actuală, indiferent cine a fost implicat în aceste chestii" (08.05.2018). 

Valeriu Munteanu a avut o prezență negativă în subiectul despre: Potrivit celor de la 

Promolex, în ultimele două săptămâni au fost înregistrate cel puțin 25 de situații care pot fi 

calificate drept utilizare a resurselor administrative. Pavel Postică, șeful Asociației Promo-Lex, a 

declarat că:  „Valeriu Munteanu – candidatul PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, 

a utilizat în două cazuri discursuri care instigă la ură” (03.05.2018).  

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

Partidului „ȘOR”, a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectului despre: Reghina 

Apostolova dă asigurări că va avea grijă de pensionarii Capitalei și că le va aloca lunar câte o mie 

de lei în plus din bugetul municipal: „În acest sens trebuie să mărim impozitele, de câteva sute de 

ori. Am făcut-o la Orhei. Am ridicat taxele la alcool și tutun. Acestea nu sunt produse de primă 
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necesitate, iar din exemplul Orheiului am observat că în așa mod se mărește bugetul local” 

(03.05.2018). 

Într-o manieră negativă, Reghina Apostolova a fost prezentată în cadrul subiectului despre: 

Liberalul Valeriu Munteanu cere ca interpretul rus Iosif Kobzon să fie declarat persona non-grata 

în Moldova. Totodată, el solicită excluderea candidatului partidului Șor din cursa pentru Primăria 

Capitalei pe motiv ca l-ar aduce, pe 12 mai, pe Kobzon la Chișinău cu banii furați din cele trei 

bănci. În replică, cei de la Partidul Șor declară că Munteanu se teme că vă pierde în fața 

candidatului lor – Reghina Apostolova, și vine cu astfel de acuzații precizând că acest concert nu 

este un eveniment electoral, ci unul cultural (05.05.2018). 

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

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

Constantin Codreanu se consideră unicul candidat care îl poate învinge pe socialist în turul doi și 

face din asta, alături de unionism, un scut în lupta pentru șefia municipiului (30.04.2018); Astăzi, 

Uniunea Centristă condusă de Mihai Petrachi a anunțat că îl susține pe candidatul PUN, Constantin 

Codreanu (02.05.2018); Deputatul roman Eugen Tomac a spus că îl susține pe Constantin 

Codreanu, întrucât candidatul PUN ar fi unicul care ar putea să îi devanseze pe concurenții 

susținuți de Dodon sau Plahotniuc (03.05.2018); Constantin Codreanu, candidatul PUN, s-a 

întâlnit astăzi cu muncitorii de la Regia Autosalubritate și a anunțat pe Facebook ca este susținut 

la alegerile din mai de Consiliul româno-american (08.05.2018). 

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

Republica Moldova (PPRM), Maxim Braila, a avut o apariție pozitivă în cadrul subiectelor despre: 

Reprezentantul Partidului Popular susține că Maxim Braila ar avea toate șansele să ajungă primar, 

pentru că este cel mai tânăr și ambițios candidat. Alexandru Topolenco, reprezentant PPRM: 

„Maxim Braila a fost cel mai tânăr candidat la consilieri municipali atunci și, evident, are 

experiența de peste ani” (04.05.2018); Maxim Braila – invitat la emisiunea moderată de Lorena 

Bogza „Eu vreau să fiu Primar”. Braila a promis că va planta în fiecare an o mie de copaci din 

propriul salariu, să lupte cu corupția, să îmbunătățească infrastructura etc. (09.05.2018).  

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

obținut o prezentare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Silvia Radu a ales să meargă personal 

în casele orășenilor. Într-o postare pe Facebook, ea a scris că face campanie din ușă în ușă, iar din 

pozele în care se afișează se vede că a intrat în apartamentele oamenilor, unde spune ca a fost 

primită călduros (30.04.2018); Departe de ochii presei, candidatul independent Silvia Radu a mers 

astăzi în vizita la Regia Autosalubritate. Pe Facebook, ea a scris ca a vorbit cu foștii colegi și 

împreună au făcut planuri de viitor. În blugi și adidași, ea apare în poze alături de muncitori 

îmbrățișându-i. Câteva ore mai târziu, deja îmbrăcată într-o altă ținută, Silvia Radu s-a întâlnit cu 

angajații de la Moldpresa (02.05.2018); Silvia Radu este gata să cheltuie, din bugetul familiei sale, 

mai bine de jumătate de milion de lei pentru campania electorală, iar agenților economici care i-

au propus bani pentru promovare, le-a sugerat să-i investească în dezvoltarea orașului. Silvia Radu, 

care candidează independent pentru fotoliul de primar al Capitalei și-a prezentat astăzi programul 

electoral: „Îmi propun să cheltui mai mult de 30 de mii de euro”. Radu a mai spus că principalele 

obiective din programul său electoral sunt depolitizarea Primăriei, eliminarea corupției din 

structurile municipale și stoparea construcțiilor ilegale (03.05.2018). 

O prezență negativă, Silvia Radu a avut-o în cadrul subiectelor despre: Potrivit Asociației 

Promo-Lex, candidatul independent Silvia Radu a utilizat resursele administrative. Pavel Postică, 

șeful Asociației Promo-Lex, a declarat că: „După înregistrare, aceasta a participat la prezentarea 

autobuzelor donate de Primăria de la București”. Silvia Radu: ,,Eu cred că nu am participat la 

prezentarea autobuzelor. Eu doar, ca un simplu cetățean, am intrat în autobuz ca să văd” 

(03.05.2018); Andrei Năstase, candidat PPPDA la Primăria Chișinău, a declarat că: „De doamna 

Radu trebuie să se ocupe Procuratura Generală și să o întrebe ce a făcut cu cele zeci de milioane 

de lei pe care le-a luat din tarifele plătite de moldoveni. Mai multe pagini pe Facebook sunt create 

și acolo sunt plasate mesaje denigratoare la adresa noastră. Suntem ținta unui linșaj mediatic 

venit din partea acelor care o vor pe Silvia Radu la Primărie pentru că prin ea vor controla 
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Primăria. Binomul Plahotniuc-Dodon”. Și Valeriu Munteanu a declarat că: „Nu face dumneaei 

campanie, uitați-vă în sediul lui Radu și o să vedeți că nu iese și nu intră nicio muscă. De tot se 

ocupă PDM, ea este cu totul în altă galaxie, nu are nicio legătură cu realitatea de zi cu zi” 

(08.05.2018). 

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

manifestat pozitiv în cadrul subiectului despre: Andrei Năstase vrea să facă un drum de legătura 

între strada Albișoara și Mesager: „Prin prelungirea străzii Albișoara până la strada Mesager. 

Prin construcția acestei porțiuni de drum și reabilitarea întregului tronson de aproape 3.5 km 

realizăm mai multe beneficii. Mai apoi sigur este nevoia extinderii străzii Mesager până la 

șoseaua Balcani, conectată cu drumul până spre Leușeni” (02.05.2018); Din curtea blocului unde 

și-a petrecut copilăria, Andrei Năstase a promis că dacă va deveni primar, va construi câte două 

terenuri noi de joacă în fiecare sector. Andrei Năstase: „Pe lângă acestea vom avea în vedere 

construcția complexelor sportive și de agrement în Chișinău și vom crea politici de subvenționare 

directă sau indirectă la procurarea de abonamente la sălile de sport” (03.05.2018).  

Negativ, Andrei Năstase a fost mediatizat în cadrul subiectelor despre: Ion Ceban l-a acuzat 

astăzi pe Andrei Năstase că s-a inspirat din programul său electoral. Candidatul PPPDA a răspuns 

în versuri la acuzația socialistului și a râs cu poftă. Ion Ceban: „Cam 60 la sută e din programul 

nostru. În foaia volantă am văzut. Noi am detaliat lucrurile. În cealaltă parte nu am văzut detaliere 

pe subiecte. Dacă le lipsește inspirația sau experiența, noi nu avem o problemă”. Andrei Năstase: 

„E ușor a scrie versuri , când nimic nu ai a spune…”. Acum câteva săptămâni PPPDA a acuzat 

PSRM că le-au furat sloganul „Azi capitala. Mâine toată Țara” (02.05.2018); Vasile Costiuc, 

candidat „Democrația Acasă” la Primăria Capitalei, a declarat că cei din holdingul PD-ului, 

PSRM-ului și mai nou, un holding al candidatului Năstase, au monopolizat presa, motiv din care 

ceilalți candidați nu au decât să iasă în public în campania electorală ca să vorbească cu alegătorii 

(08.05.2018). 

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

apariție pozitivă în cadrul subiectului despre: Consiliul Unirii a anunțat că în alegerile locale noi 

din 20 mai susțin candidatul din partea PNL, Alexandra Can (02.05.2018).  

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Mars roșu în capitală. De 1 mai, socialiștii 

și simpatizanții acestora au străbătut centrul orașului, marcând, în felul acesta, Ziua Internațională 

a Muncii. Manifestanților li s-a alăturat și Igor Dodon, iar mitingul s-a transformat, la un moment 

dat, în agitație electorală: „Eu vreau ca toată lumea să aibă condiții de muncă mai bune” 

(01.05.2018); Ion Ceban a declarat în fața presei că a găsit soluții pentru fluidizarea traficului din 

Chișinău, prin reglarea semafoarelor după intensitatea circulației pe anumite drumuri sau accesul 

alternativ pe străzi a vehiculelor cu numere de înmatriculare pare și impare (03.05.30.2018). 

Conotația negativă pentru Ion Ceban s-a datorat subiectelor despre: Ion Ceban l-a acuzat 

astăzi pe Andrei Năstase că s-a inspirat din programul sau electoral. Candidatul PPPDA a răspuns 

în versuri la acuzația socialistului și a râs cu poftă. Ion Ceban: „Cam 60 la sută e din programul 

nostru. În foaia volantă am văzut. Noi am detaliat lucrurile. În cealaltă parte nu am văzut detaliere 

pe subiecte. Dacă le lipsește inspirația sau experiența, noi nu avem o problemă”. Andrei Năstase: 

„E ușor a scrie versuri , când nimic nu ai a spune…”. Acum câteva săptămâni PPPDA a acuzat 

PSRM că le-au furat sloganul „Azi capitala. Mâine toată Țara” (02.05.2018); Vasile Costiuc a 

ieșit astăzi în fața obiectivelor de filmat să-l învinuiască pe Ion Ceban că ar face uz de influența 

președintelui Igor Dodon pentru a aduna capital politic, încălcând, astfel, Codul electoral 

(03.05.2018); Potrivit celor de la Promo-Lex, în ultimele două săptămâni au fost înregistrate cel 

puțin 25 de situații care pot fi calificate drept utilizare a resurselor administrative. Astfel, șeful 

statului Igor Dodon a încălcat legislația, făcând agitație electorală în favoarea lui Ion Ceban. Pavel 

Postică, șeful Asociației Promo-Lex: „Și Președintele Republicii Moldova se implică în campania 

electorală a candidatului Ion Ceban, fapt ce poate fi interpretat ca încălcarea resurselor 

administrative” (03.05.2018); Lupta electorală ajunge în judecată. Valeriu Munteanu, candidat PL 

la Primăria Capitalei, l-a atacat în instanță pe Ion Ceban. Acesta îl acuză că ar face uz de imaginea 
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unor oficiali în campanie. Liberalul face referire la ziarul partidului, care plasează pe paginile sale 

articole electorale alături de fotografii ale președintelui Igor Dodon sau ale unor lideri străini. 

Candidatul socialist susține că nu a încălcat legea. Astfel, Valeriu Munteanu declară că: „Nu pot 

fi utilizate imaginea, simbolurile de stat ale persoanelor cu funcții publice din Republica Moldova, 

dar și din afară, vedem că s-a utilizat imaginea lui Dodon, a lui Lukașenko sau Krasnoselski, 

elemente de artilerie grea în campania lui Dodon”. Munteanu vorbește despre ziarul „Socialiștii”, 

tirajat într-un număr de 150 de mii de exemplare din contul fondului electoral al formațiunii. 

Liberalul a cerut în instanță ca ediția acelei publicații să fie retrasă, iar stocul rămas – lichidat. Ion 

Ceban, candidat PSRM: „Conform Constituției, președintele Republicii Moldova nu este 

autoritate publică, spun juriștii, și nu există impedimente în această privință. Dacă se vor găsi 

cauze juridice motivate, voi opri această ediție, nu este nicio problemă”. Ieri Asociația 

PromoLEX, cea care monitorizează alegerile locale, a constatat că și șeful statului a încălcat 

legislația, făcând agitație electorală în favoarea lui Ion Ceban. Purtătorul de cuvânt al președintelui 

susține că Dodon este un simplu cetățean care are dreptul să se exprime liber.  

Victor Strătilă, candidatul PVE la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a avut o 

prezență pozitivă în cadrul subiectului despre participarea sa la emisiunea moderată de Lorena 

Bogza „Eu vreau să fiu Primar”. Victor Strătilă își propune să transforme Chișinăul într-un oraș 

curat și verde, să lupte cu corupția, să îmbunătățească infrastructura etc. (09.05.2018).  

Conotația negativă, Victor Strătilă a obținut-o în cadrul aceleiași emisiuni „Eu vreau să fiu 

Primar”. Moderatoarea Lorena Bogza a menționat că acesta a picat testul poligrafului la întrebarea 

„dacă ar fi luat vreodată mită”, fapt care ar însemna că a „mințit”? (09.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

S. Radu, ID 08 min. 06 sec. 01 min. 00 sec. 06 min. 00 sec. 01 min. 02 sec. 

V. Munteanu, PL 07 min. 48 sec. 02 min. 03 sec. 05 min. 34 sec. 11 sec. 

I. Ceban, PSRM 05 min. 53 sec. 27 sec. 04 min. 13 sec. 01 min. 13 sec. 

A. Năstase, PPPDA 04 min. 49 sec. 01 min. 04 sec. 03 min. 36 sec. 09 sec. 

V. Costiuc, PPDA 03 min. 02 sec. 0 sec. 03 min. 02 sec. 0 sec. 

M. Braila, PPRM 02 min. 18 sec. 52 sec. 01 min. 26 sec. 0 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 12 sec. 19 sec. 01 min. 39 sec. 14 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 53 sec. 35 sec. 01 min. 11 sec. 07 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 40 sec. 45 sec. 55 sec. 0 sec. 

A. Can, PNL 34 sec. 03 sec. 31 sec. 0 sec. 

A. Roșco, PCNM 28 sec. 0 sec. 28 sec. 0 sec. 

A. Mîțu, PRSM 23 sec. 0 sec. 23 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 08 min. 06 sec. 02 min. 07 sec. 05 min. 59 sec. 

V. Munteanu, PL 07 min. 48 sec. 03 min. 31 sec. 04 min. 17 sec. 

I. Ceban, PSRM 05 min. 53 sec. 37 sec. 05 min. 16 sec. 

A. Năstase, PPPDA 04 min. 49 sec. 01 min. 47 sec. 03 min. 02 sec. 

V. Costiuc, PPDA 03 min. 02 sec. 01 min. 31 sec. 01 min. 31 sec. 

M. Braila, PPRM 02 min. 18 sec. 45 sec. 01 min. 33 sec. 

R. Apostolova, PȘ 02 min. 12 sec. 37 sec. 01 min. 35 sec. 

V. Strătilă, PVE 01 min. 53 sec. 45 sec. 01 min. 08 sec. 

C. Codreanu, PUN 01 min. 40 sec. 0 sec. 01 min. 40 sec. 

A. Can, PNL 34 sec. 01 sec. 33 sec. 

A. Roșco, PCNM 28 sec. 07 sec. 21 sec. 

A. Mîțu, PRSM 23 sec. 04 sec. 19 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 

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

pondere de reflectare, de 24,1%, urmat de PSRM – cu 21%, ID – cu 15,8%, PPPDA – cu 

9,4%, iar PȘ – cu 8,6%. PPDA a obținut 5,9%, PPRM – 5,1%, PUN – 3,8%, iar PVE – 3,7%. 

Cu un volum procentual de 1,1 la sută a fost mediatizat PNL, urmat de PCNM, cu 0,9 la sută 

și PRSM, cu 0,7 la sută.  

 

Conotația reflectării:  
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PȘ a obținut o conotația a reflectări negativă în subiectelor despre: Liderul PȘ, Ilan Șor, 

condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul Băncii de Economii, apare pe bannerele 

electorale alături de candidații săi la funcția de primari de Chișinău și Bălți (01.05.2018); Liberalul 

Valeriu Munteanu cere ca interpretul rus Iosif Kobzon să fie declarat persona non-grata în 

Moldova. Totodată, el solicită excluderea candidatului partidului Șor din cursa pentru Primăria 

capitalei pe motiv ca l-ar aduce, pe 12 mai, pe Kobzon la Chișinău cu banii furați din cele trei 

bănci. În replică cei de la Partidul Șor declară că Munteanu se teme că vă pierde în fața candidatului 

lor, Reghina Apostolova, și vine cu astfel de acuzații, precizând că acest concert nu este un 

eveniment electoral, ci unul cultural (05.05.2018). 

O conotație negativă a obținut PSRM, în subiectul despre: Parlamentul a numit în funcția 

de șef al SIS pe Vasile Botnari. Deputații PL, Alina Zotea și Roman Boțan, se expun pe marginea 

acestui subiect. Nu l-au susținut pe Botnari PSRM, PL, PCRM și PLDM. Ieri Maia Sandu a criticat 

ideea, vorbind despre un abuz din partea guvernării PD-PSRM (03.05.2018); Potrivit celor de la 

Promo-Lex, în ultimele două săptămâni au fost înregistrate cel puțin 25 de situații care pot fi 

calificate drept utilizare a resurselor administrative. Astfel, PSRM a organizat 7 întâlniri cu 

alegătorii în incinta grădinițelor în timpul orelor de muncă, iar șeful statului Igor Dodon a încălcat 

legislația, făcând agitație electorală în favoarea lui Ion Ceban. Pavel Postică, șeful Asociației 

Promo-Lex: „Și Președintele Republicii Moldova se implică în campania electorală a 

candidatului Ion Ceban, fapt ce poate fi interpretat ca încălcarea resurselor administrative” 

(03.05.2018); Vasile Costiuc, candidat „Democrația Acasă”, a declarat că cei din holdingul PD-

ului, PSRM-ului și mai nou, un holding al candidatului Năstase, au monopolizat presa, motiv din 

care ceilalți candidați nu au decât să iasă în public în campania electorală ca să vorbească cu 

alegătorii (08.05.2018). 

Conotația negativă pentru PL s-a datorat subiectului despre: Purtătorul de cuvânt al PUN, 

Vlad Țurcanu, susține ca Partidul Liberal a dezamăgit în ultimii ani, așa că, cel mai probabil, 

Valeriu Munteanu va fi umbrit de Constantin Codreanu, în acest scrutin (04.05.2018). 

PUN a avut o prezență negativă în subiectul despre: Dorin Chirtoacă a declarat că nu va 

candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din anul viitor, acesta fiind invitat la emisiunea În 

Profunzime. Chirtoacă a mai declarat că: „Vine PUN, ne bagă un cuțit în spate și zic: ăștia la o 

parte, noi venim să reprezentăm unionismul" (04.05.2018). 

 

Detaliere: 

 
Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PL 12 min. 22 sec. 02 min. 03 sec. 09 min. 45 sec. 34 sec. 

PSRM 10 min. 47 sec. 27 sec. 08 min. 47 sec. 01 min. 33 sec. 

ID 08 min. 06 sec. 01 min. 00 sec. 06 min. 04 sec. 01 min. 02 sec. 

PPPDA 04 min. 49 sec. 01 min.04 sec. 03 min. 36 sec. 09 sec. 

PȘ 04 min. 24 sec. 19 sec. 03 min. 13 sec. 52 sec. 

PPDA 03 min. 02 sec. 0 sec. 03 min. 02 sec. 0 sec. 

PPRM 02 min. 38 sec. 52 sec. 01 min. 46 sec. 0 sec. 

PUN 01 min. 57 sec. 45 sec. 55 sec. 17 sec. 

PVE 01 min. 53 sec. 35 sec. 01 min.11 sec. 07 sec. 

PNL 34 sec. 03 sec. 31 sec. 0 sec. 

PCNM 28 sec. 0 sec. 28 sec. 0 sec. 

PRSM 23 sec. 0 sec. 23 sec. 0 sec. 
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Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei 

gender (masculin/feminin): 

 

 

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

formațiunilor politice, cota bărbaților a fost – de 72,8%, iar cota femeilor a fost de 27,2%.  

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „PRO TV 

CHIȘINĂU”, în perioada de raport 30 aprilie – 09 mai, nu a comis derogări de la legislația 

audiovizuală, electorală și de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

 

 

 

 

DIRECȚIA MONITORIZARE TV 


