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CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI 

 

RAPORT DE MONITORIZARE 

 

PRO TV CHIȘINĂU 

 

Perioada: 10-20 mai 2018 

 

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”, Ion Ceban a fost 

mediatizat în volum de 15,3%, Andrei Năstase – 14,4%, urmați de Valeriu Munteanu și 

Constantin Codreanu – cu 13,5% și, respectiv, 13%. Candidatul independent Silvia Radu a 

fost reflectat cu 9,2 la sută, Alexandra Can – cu 7 la sută, iar Alexandr Roșco a fost prezentat 

în proporție de 6,1 la sută. Reghina Apostolova și Alexandru Mîțu au obținut aproximativ 

același volum procentul de 5,9 la sută și, respectiv, de 5,8 la sută. Victor Strătilă a fost 

prezentat cu 3,4%, Vasile Costiuc – cu 3,2%, iar Maxim Braila – cu 3,1%.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

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

Partidului Politic „ȘOR”, a fost mediatizată în context negativ în subiectele despre: Judecătoria 

Chișinău a decis să o excludă pe candidata PȘ, Reghina Apostolova, din cursa electorală. În cadru 

a evoluat reprezentantul PUN: „Instanța de judecată este corectă. În cadrul procesului de judecată 

au fost aduse probe concludente și pertinente, potrivit cărora s-a adeverit că partidul Șor a fost 

finanțat din mijloacele bănești din străinătate” (11.05.2018).  

În context pozitiv, Reghina Apostolova a fost prezentată în subiectele despre: Candidatul 

PȘ, Reghina Apostolova, a fost exclusă din campania electorală de către Judecătoria Centru. În 

replică, Regina Apostolova a declarat: „Cererea de chemare în judecată nu a fost confirmată nici 

de o dovadă. În acest fel, pe noi oricum ne-au exclus din cursă. Noi înțelegem că suntem o putere”. 

În subiectul se mai menționează că pe tot parcursul ședinței de judecată, care s-a desfășurat cu 

ușile închise, în fața judecătoriei zeci de susținători ai Partidului Șor, în frunte cu primarul de 

Orhei, au protestat în fața instanței. Astfel, sunt puse pe post declarațiile de susținere a unor 

protestatari: „Iar acest băiat tânăr, el, împreună cu Reghina Apostolova, au ridicat Orheiul” și 

„Eu am venit aici pentru că văd în acest partid un viitor și îmi este interesant” (11.05.2018). 

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

prezentată în context pozitiv în subiectele despre: Centrul de Cercetări Sociologice din Moldova a 

prezentat un sondaj. Cu referire la șansele candidatului independent de a accede în turul II, 

președintelui CCSA, Sergiu Raevschi, a declarat: „Silvia Radu vine, în primul rând, ca un candidat 

independent, chiar dacă o asociază, știm cu cine o asociază, cu guvernarea. Candidatul Silvia 

Radu cam ia din toate electoratele” (11.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă, Silvia Radu 

a precizat că a fost modestă în cheltuieli, alocând câteva sute de mii de lei: „ Mi-am propus să nu 

accept bani nici de la persoane fizice, nici de la companii” (18.05.2018); Silvia Radu spune că nu 

a participat la emisiunea de dezbatere „Eu vreau să fiu primar” la îndemnul oamenilor din stradă: 

„Dezbaterile mele au fost în stradă, unde am dezbătut împreună problemele reale ale mun. 

Chișinău și am văzut că oamenii sunt mult prea plictisiți de acele promisiuni politice și de bătălii 

care se dau la televizor” (18.05.2018).  
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Candidatul independent Silvia Radu a fost reflectată în context negativ în subiectele despre: 

Valeriu Munteanu, candidat PL la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a criticat 

programele electorale ale oponenților săi, spunând că acestea ar fi fost făcute în grabă și niciun 

contracandidat nu arată de unde va lua surse de finanțare pentru proiectele promise. Astfel, în 

subiect se afirmă că acesta a criticat în special programul Silviei Radu, al socialistului Ion Ceban 

și al candidatului PPPDA, Andrei Năstase. În acest context, sunt puse pe post declarațiile făcute 

de candidatul PL, Valeriu Munteanu: „Au un program și comportament de campanie care s-ar 

încadra pentru un candidat care aspiră la șefia întreprinderilor municipale Spații verzi, Lumteh 

sau Exdrupo și nicidecum pentru funcția de primar de Chișinău" (14.05.2018); PSRM și PL au 

fost reflectați în context negativ în cadrul subiectului despre purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie 

Gămurari, care le-a recomandat alegătorilor ca duminică să nu-și dea votul pentru candidatul 

socialiștilor sau cel al liberalilor. Cu o reacție în acest sens a venit candidatul PUN, Constantin 

Codreanu, care a afirmat că mișcarea vine să facă loc Silviei Radu (15.05.2018); Mai mulți activiști 

s-au plâns că nu li se permite accesul la listele de subscripție ale Silviei Radu. Ei vor să le verifice 

după ce un membru CEC a declarat că mai multe dintre ele ar fi fost completate de aceeași 

persoană, iar asta ar contravine legii. Instituția a invocat însă protecția datelor cu caracter personal: 

„Considerăm că un astfel de comportament al Consiliului Circumscripției Chișinău dă dovadă că 

acești oameni au ce ascunde și că există bănuieli cu adevărat temeinice că au fost comise încălcări 

la înregistrarea candidatului Silvia Radu” (17.05.2018); Doi bătrâni au protestat în fața Primăriei 

cu un panou pe care au scris: „Silvia Radu la gunoi, Ion Ceban – la stână” (18.05.2018); Experții 

de la Promo-LEX au constatat încălcări făcute de concurenții electorali. În cadru a evoluat un 

reprezentant al Promo-Lex: „Candidatul Silvia Radu implică direct alți alegători, la care le oferă 

sau un condiționer, acolo unde este necesar, amenajarea locurilor de joacă pentru copii...” 

(18.05.2018).  

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

Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a fost nuanțat în context pozitiv în subiectele 

despre: Candidatul PUN, Constantin Codreanu, a declarat că dacă va ajunge primar al Capitalei va 

aduce în țară studenții plecați în România. Astfel, în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar” 

Vlad Țurcanu, reprezentantul PUN, a declarat că Constantin Codreanu merită a fi votat deoarece: 

„Tactica sa este ca acest oraș, capitala noastră, să se poate dezvolta, dacă se va deschide către 

Occident, iar drumul către Occident trece prin România”. Țurcanu a mai specificat că: 

„Constantin Codreanu și oamenii care îl sprijină, echipa sa, au în vedere un proiect politic care 

să nu se rezume la un partid, ci la o mișcare unionistă…Unul din sloganele lui Constantin 

Codreanu este „Restart Chișinău”. Chișinăul are nevoie de un bun început pentru a deveni 

confortabil și unde să-ți poți crește copiii, să ai spații verzi, care sunt acum în jumătate față de 

ceea ce există în Europa” (10.05.2018); Sorin Reban, președintele Comitetului Național al 

Republicanilor, precum și membru al echipei de tranziție al președintelui SUA, Donald Trump, a 

declarat că acordă sprijin candidatului unionist Constantin Codreanu (10.05.2018); Centrul de 

Cercetări Sociologice din Moldova a prezentat un sondaj. Referitor la rezultatele sondajului, 

Constantin Codreanu a declarat că datele acestui sondaj sunt mai aproape de adevăr, iar fostul 

președinte Traian Băsescu s-a arătat mulțumit că acesta crește în sondaje (11.05.2018); În cadrul 

emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, Constantin Codreanu a declarat: „Investiții românești și ordine 

europeană. Voi face acest lucru bazându-mă deja pe experiența în calitate de parlamentar al 

României, am adus fonduri din România și prin satele din Moldova… Eu nu am fost niciodată 

motivat să fac politică pentru bani, pentru profit personal. Am o misiune în care cred… Îi ținem 

pe toți aproape. Vreau să fiu primarul care îi unește pe toți într-adevăr” (15.05.2018). 

 În context negativ, Constantin Codreanu a fost prezentat în subiectele despre: Ilan Șor a 

declarat că în următoarele zile va depune o plângere la CEC pe numele candidatului PUN, 

Constantin Codreanu, întrucât acesta apare într-o fotografie pe Facebook alături de președintele 

României, Claus Johannis. Potrivit lui Ilan Șor, această situație ar fi o imixtiune în campania 

electorală (10.05.2018); Ilan Șor a depus o contestație împotriva lui Codreanu la CEC, potrivit 
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căreia candidatul PUN a cheltuit bani pentru promovare înainte să-și deschidă fond electoral 

(15.05.2018). 

Andrei Năstase, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea PPPDA, 

a fost reflectat în context negativ în subiectele despre: Candidatul PL, Valeriu Munteanu, l-a acuzat 

pe Andrei Năstase că i-a plagiat lozincile. Într-o postare pe Facebook acesta l-a îndemnat pe 

Năstase să nu-l mai plagieze, ci să-l voteze (10.05.2018); Valeriu Munteanu a criticat programele 

electorale ale oponenților săi spunând că acestea ar fi fost făcute în grabă și niciun contracandidat 

nu arată de unde va lua surse de finanțare pentru proiectele promise. Astfel, în cadrul subiectului 

se menționează că acesta a criticat în special programul Silviei Radu, al socialistului Ion Ceban și 

al candidatului PPPDA, Andrei Năstase. În acest context sunt puse pe post declarațiile făcute de 

candidatul PL, Valeriu Munteanu: „Au un program și comportament de campanie care s-ar 

încadra pentru un candidat care aspiră la șefia întreprinderilor municipale Spații verzi, Lumteh 

sau Exdrupo și nicidecum pentru funcția de primar de Chișinău" (14.05.2018); În centrul orașului 

a apărut o statuie. Sculptura l-ar reprezenta pe candidatul PPPDA cum își face nevoile, exact ca 

Manneken Pis – monumentul simbol a orașului Bruxelles (18.05.2018); După ce liderul PAS, Maia 

Sandu, l-a îndemnat pe Constantin Codreanu și Valeriu Munteanu să-l sprijine pe Andrei Năstase, 

astăzi candidatul liberalilor i-a chemat pe susținătorii PAS și PLDM să-l voteze: „Mai mult de 

două treimi din alegătorii coaliției nu se simt reprezentați de Andrei Năstase. Având în vedere că 

domnul Năstase este iubitor de țambal, de băsmăluțe, eu le solicit în mod clar ca să mă voteze pe 

mine” (18.05.2018). 

Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a fost nuanțat în context pozitiv în subiectele despre: 

În cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, Andrei Năstase a declarat că și-a înaintat candidatura 

fără a se consulta cu alte partide din motiv că la prezidențiale a funcționat un parteneriat. Cu 

referire la construcțiile ilegale care au împânzit orașul, Andrei Năstase a declarat: „În primul rând 

vom face o inventariere detaliată, să vedem câte anume construcții ilegale sunt în oraș” 

(11.05.2018); Liderul PAS, Maia Sandu, l-a îndemnat pe candidatul PUN, dar și pe liberalul 

Valeriu Munteanu să-l sprijine pe Andrei Năstase în acest scrutin: „Domnule Munteanu, domnule 

Codreanu, faceți apel la susținătorii dumneavoastră să voteze pentru candidatul care are șanse 

reale să învingă candidații oligarhiei” (17.05.2018); Candidatul PPPDA susține că va găsi limbă 

comună cu autoritățile centrale, pentru a face ordine în oraș, asta dacă va ajunge în fotoliul de 

primar. Astfel, în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, Andrei Năstase a declarat: 

„Demnitatea nu se negociază. Adevărul este unitatea mea de măsură… Vrem să deschidem noi 

grădinițe și grupe, pentru a asigura acest lucru, în parteneriat cu mediul de afaceri… Modelele 

mele sunt modele românești și modele europene” (18.05.2018). 

Ion Ceban, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

Socialiștilor din Republica Moldova, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectele despre: 

Prezent în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, Ion Ceban a declarat: „Eu am o experiență 

foarte mare, sunt câțiva ani pe care-i am în Consiliul Municipal, am o echipă foarte bună”. Cu 

referire la construcțiile ilegale care au împânzit orașul, Ion Ceban a propus următoarea soluție: 

„Licitații publice, electronice, pe de o parte. Pe de altă parte, licitații în contextul înstrăinării 

oricărui teren funciar, dar și darea în arendă” (11.05.2018); În cadrul subiectului din 14.05.2018 

se menționează că în ultima săptămână a campaniei electorale, Ion Ceban a promis salarii mai mari 

angajaților Direcției locativ-comunale; Ion Ceban a scris pe Facebook că un sondaj realizat de 

PSRM îl arată învingător din primul tur și că este gata să-i facă viceprimari pe Andrei Năstase și 

Silvia Radu (18.05.2018); Ion Ceban a spus, în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, că este 

gata să accepte compromisuri de dragul orașului. Candidatul socialiștilor a mai declarat: „Dacă 

mergem pe instituțiile preșcolare, aici am zis că trebuie să păstrăm acest adaos la salariu. Până 

nu se intervine la nivel de lege sau compensare pentru chirie, oamenii pleacă peste hotare… 

Trebuie să mergem pe strada Alba-Iulia, Mircea cel Bătrân, Aeroport, dar toate aceste complexe 

rezidențiale trebuie să fie împreună cu infrastructura: policlinici, grădinițe etc.” (18.05.2018). 

În context negativ, Ion Ceban a fost prezentat în subiectele despre: Liberalul Valeriu 

Munteanu l-a atacat în instanță pe Ceban, pentru că ar face uz de pozele liderilor străini în ziarul 
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de partid, care are articole electorale (12.05.2018); Valeriu Munteanu, candidat PL la șefia 

Capitalei, a criticat programele electorale ale oponenților săi, spunând că acestea ar fi fost făcute 

în grabă și niciun contracandidat nu arată de unde va lua surse de finanțare pentru proiectele 

promise. Astfel, în cadrul subiectului se afirmă că liberalul a criticat, în special, programul Silviei 

Radu, al socialistului Ion Ceban și al candidatului PPPDA, Andrei Năstase. În acest context, sunt 

puse pe post declarațiile făcute de candidatul PL, Valeriu Munteanu: „Au un program și 

comportament de campanie care s-ar încadra pentru un candidat care aspiră la șefia 

întreprinderilor municipale Spații verzi, Lumteh sau Exdrupo și nicidecum pentru funcția de 

primar de Chișinău" (14.05.2018); Partidul „Casa Noastră – Moldova” și Partidul Unității 

Naționale cer excluderea din cursa electorală a socialistului Ion Ceban. Aceștia îl acuză că nu ar fi 

declarat toate cheltuielile în campania electorală. Liderul PUN, Anatol Șalaru, susține că PSRM a 

cheltuit pentru panourile electorale mai mult decât a raportat la CEC: „Solicităm de la Comisia 

Electorală stabilirea numărului panourilor electoarele care se află în Chișinău, precum și 

constatarea faptului că PSRM a utilizat în campania electorală fonduri nedeclarate”. În cadrul 

subiectului se mai menționează că și candidatul PCNM, Alecsandr Roșco, îl acuză pe Ion Ceban 

că nu a declarat toate cheltuielile, dar și de faptul că a profitat de agitație electorală din partea 

președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și a unor cetățeni străini (15.05.2018); Doi bătrâni 

au protestat în fața Primăriei cu un panou pe care au scris: „Silvia Radu la gunoi, Ion Ceban – la 

stână” (18.05.2018).  

 Alexandr Roșco, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului Politic „Casa Noastră – Moldova”, a fost reflectat în context pozitiv în subiectele despre: 

În cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, candidatul PCNM și-a expus punctul său de vedere 

referitor la combaterea construcțiilor ilegale: „Aici trebuie sau să ne ținem de planul general, care 

a fost elaborat cândva, sau trebuie de implementat unul nou, în care nu va fi loc pentru construcții 

ilegale și dubioase” (11.05.2018); În cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, Alexandr Roșco 

a promis că va aloca câte 200 de lei la pensie pentru toți bătrânii (16.05.2018).  

În context negativ, Alexandr Roșco a fost mediatizat în subiectele despre: Alexandr Roșco, 

îl acuză pe Ion Ceban că nu a declarat toate cheltuielile, dar și de faptul că a profitat de agitație 

electorală din partea președintelui țării Igor Dodon și a unor cetățeni străini. În replică, candidatul 

PSRM, Ion Ceban, a declarat că Alexandr Roșco a spus că s-a înscris în cursă pentru a ataca PSRM-

ul (15.05.2018).  

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

a fost mediatizat în context negativ în subiectele despre: PSRM a depus o contestație împotriva lui 

Valeriu Munteanu, în care îl acuză de folosirea tricolorului pe billboard-urile electorale și cer ca 

ele să fie scoase de pe străzi. Asta deoarece Codul electoral interzice utilizarea combinațiilor de 

culori care invocă simbolurile naționale ale Republicii Moldova (10.05.2018); Valeriu Munteanu 

a declarat că nu va scoate panourile electorale de pe străzi, deși prima instanță de judecată îl obligă. 

Jurnalista vine să specifice că Valeriu Munteanu a fost acuzat de PSRM că ar fi folosit tricolorul 

pe billboarduri, invocând astfel simbolurile naționale (12.05.2018). 

În context pozitiv, candidatul PL a fost reflectat în subiectele despre: Valeriu Munteanu a 

declarat că nu va scoate panourile electorale de pe străzi, deși prima instanța de judecată îl obligă: 

„Voi ataca această decizie ilegală, pentru a-mi apăra dreptul în această campanie și dreptul 

oamenilor care cred în mine” (12.05.2018); În cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, Valeriu 

Munteanu a declarat: „Cunosc foarte bine bucătăria municipiului Chișinău, funcționalitatea 

organelor de stat în Republica Moldova, am fost deputat timp de șase ani de zile și nu am mâncat 

pâinea statului degeaba…Nu voi candida la toamnă în Parlamentul Republicii Moldova, ci mă voi 

dedica în totalitate alegătorilor din Chișinău” (15.05.2018); După ce liderul PAS, Maia Sandu, i-

a îndemnat pe Constantin Codreanu și Valeriu Munteanu să-l sprijine pe Andrei Năstase, astăzi 

candidatul liberalilor i-a chemat pe susținătorii PAS și PLDM să-l voteze: „Mai mult de două 

treimi din alegătorii coaliției nu se simt reprezentați de Andrei Năstase. Având în vedere că 

domnul Năstase este iubitor de țambal, de băsmăluțe, eu le solicit în mod clar ca să mă voteze pe 

mine” (18.05.2018). 
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Alexandra Can, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea 

Partidului Național Liberal, a fost mediatizată în context pozitiv în subiectele despre: Alexandra 

Can a declarat că va cere taxe mai mari pentru cei care poluează mediul. Aceasta a declarat, în 

cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, că merită a fi votată deoarece: „Am 45 de ani în spate 

lucrați în instituțiile organelor publice locale, instituțiile statului. Am împărțit bunul și banul 

statului, nu am fost niciodată coruptibilă… Trebuie să mărim baza impozabilă, trebuie să găsim 

limbaj comun cu cei care nu lucrează astăzi și nu plătesc impozitele. Șaizeci la sută din business, 

dar trebuie să le creăm condiții ca ei să fie competitivi…Peste tot unde există lipsă de servicii le 

vom face, ca orașul să fie oraș”. Alexandra Can a mai declarat că niciun candidat nu este mai 

pregătit ca dânsa (10.05.2018); În cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, Alexandra Can a 

declarat: „Noi facem o altfel de campanie inedită, de la om la om. Recent, am descoperit amândoi. 

Deci, Codreanu și Dumnezeu că mătania e un auto preludiu la sex oral. Îmi place să fac planuri 

mototolind hârtia igienică între genunchi” (15.05.2018). 

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

„Partidul Ruso-Slovean din Moldova”, Alexandru Mîțu, a fost prezentat în context pozitiv în 

subiectul despre: Alexandru Mîțu va face tot posibilul ca școlile cu predare în limba rusă să nu 

dispară. Astfel, în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar” a declarat: „Partidul Ruso-Slavean 

este format anume pentru a păstra limba rusă. Eu socot că acest lucru este extrem de important. 

Avem vecinii de alături” (10.05.2018).    

Maxim Brăila, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

Politic „Partidul Popular din Republica Moldova”, a fost nuanțat în context pozitiv în subiectele 

despre: În cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”, candidatul PPRM a declarat că va demola 

construcțiile ilegale din orașul Chișinău (16.05.2018); Candidatul PPRM a îndemnat tinerii să iasă 

la vot și, totodată, a promis că va planta o mie de copaci: „Mizând pe sprijinul tinerilor și 

înțelegerea acestora, îmi asum sarcina de a-i aduce la urnele de vot. Alegerile locale noi vor avea 

loc în această duminică. 11 candidați luptă pentru funcția de primar al Capitalei” (17.05.2018). 

Vasile Costiuc, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea Partidului 

Politic „Democrația Acasă”, a fost prezentat în context pozitiv în cadrul subiectului despre 

declarațiile făcute de către acesta în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”: „Printre defectele 

mele aș considera faptul că prea multă încredere dau oamenilor… Sunt vertical, am un curaj la 

limita prostiei, cum se spune… Eu sunt dispus să muncesc și nu mă tem de muncă. O remarcă. Cei 

care dețin funcții înalte în statul ăsta, o zi pe lună să meargă fizic, să muncească în câmp – la 

prășit, la cules, la cosit… Noi nu suntem în partidul oligarhilor, nu suntem un partid de hoți, care 

au furat miliardul. Am și legitimație de candidat la primărie și pot să mă folosesc de aceasta… 

Putem să ajungem și deputat, și miniștri, dar să lucrăm în binele comun… Activitatea mea în 

general se bazează pe încrederea colectivului față de mine și față de calitățile mele de lider… 

Propun ca în acest an, în care voi veni, în primul rând, să lupt cu corupția…Eu consider că în 

turul doi voi ieși eu și voi merge în Primărie” (17.05.2018).  

 

Detaliere: 

 
Candidați  

electorali 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 06 min. 24 sec. 01 min. 28 sec. 03 min. 22 sec. 01 min. 34 sec. 
A. Năstase, PPPDA 06 min. 02 sec. 01 min. 18 sec. 03 min. 47 sec. 57 sec. 
V. Munteanu, PL 05 min. 39 sec. 47 sec. 03 min. 50 sec. 01 min. 02 sec. 
C. Codreanu, PUN 05 min. 27 sec. 01 min. 02 sec. 03 min. 28 sec. 57 sec. 
S. Radu, ID 03 min. 50 sec. 50 sec. 01 min. 59 sec. 01 min. 01 sec. 
A. Can, PNL 02 min. 55 sec. 53 sec. 02 min. 02 sec. 0 sec. 
A. Roșco, PCNM 02 min. 34 sec. 31 sec. 01 min. 59 sec. 04 sec. 
R. Apostolova, PȘ 02 min. 27 sec. 41 sec. 51 sec. 55 sec. 
A. Mîțu, PRSM 02 min. 26 sec. 30 sec. 01 min. 51 sec. 05 sec. 
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V. Strătilă, PVE 01 min. 25 sec. 32 sec. 53 sec. 0 sec. 
V. Costiuc, PPDA 01 min. 20 sec. 27 sec. 53 sec. 0 sec. 
M. Brăila, PPRM 01 min. 17 sec. 44 sec. 33 sec. 0 sec. 

 

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

 

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 06 min. 24 sec. 01 min. 48 sec. 04 min. 36 sec. 
A. Năstase, PPPDA 06 min. 02 sec. 01 min. 33 sec. 04 min. 29 sec. 
V. Munteanu, PL 05 min. 39 sec. 02 min. 03 sec. 03 min. 36 sec. 
C. Codreanu, PUN 05 min. 27 sec. 01 min. 12 sec. 04 min. 15 sec. 
S. Radu, ID 03 min. 50 sec. 35 sec. 03 min. 15 sec. 
A. Can, PNL 02 min. 55 sec. 02 min. 02 sec. 53 sec. 
A. Roșco, PCNM 02 min. 34 sec. 01 min. 14 sec. 01 min. 20 sec. 
R. Apostolova, PȘ 02 min. 27 sec. 26 sec. 02 min. 01 sec. 
A. Mîțu, PRSM 02 min. 26 sec. 01 min. 25 sec. 01 min. 01 sec. 
V. Strătilă, PVE 01 min. 25 sec. 53 sec. 32 sec. 
V. Costiuc, PPDA 01 min. 20 sec. 47 sec. 33 sec. 
M. Brăila, PPRM 01 min. 17 sec. 28 sec. 49 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PSRM a acumulat 17,7%, PUN 

– 16,4%, PL – 13,4%, iar PPPDA a obținut 12,3%. Cu același volum procentual de 7,8 la 

sută s-au evidențiat PȘ și ID, urmați de PNL și PCNM cu 6 la sută și, respectiv, 5,4 la sută. 

PRSM a fost mediatizat în volum de 4,9%, PVE – 2,9%, PPDA – 2,8%, iar PPRM a fost 

reflectat în volum de 2,6%.  
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Conotația reflectării:  

 

 
 

PSRM și PL au fost reflectați în context negativ în cadrul subiectului despre: Purtătorul de 

cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari, le-a recomandat alegătorilor ca duminică să nu-și dea votul 

pentru candidatul socialiștilor sau cel al liberalilor: „Două partide care nu au dreptul moral și noi 

nu recomandăm ca să fie votați. Partidul Socialiștilor și PL, care a condus Primăria o perioadă 

de 10 ani, și PSRM, care a deținut majoritate în CMC” (15.05.2018).  

PSRM, PPDA, PȘ, PL, dar și PUN au fost mediatizați în context negativ în subiectul din 

18.05.2018, în cadrul căruia se menționează că experții de la Promo-Lex au constatat că suma 

cheltuielilor nedeclarate ale concurenților electorali se ridică la peste un milion de lei. Cei mai 

mulți bani, peste 450.000 de lei, nu au fost raportați de PSRM, care este urmat de PPDA și PȘ, cu 

peste 200.000 lei, PL, PUN, dar și alte partide. Unele formațiuni politice au făcut donații în fondul 

electoral mai mari decât permite legea: „Pe de o parte, PSRM, pe de altă parte, PL, au făcut 

donații mai mari de o sută de salarii medii pe economie din contul partidului în fondul electoral”. 

  

Detaliere: 

 
Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 08 min. 42 sec. 01 min. 28 sec. 04 min. 44 sec. 02 min. 30 sec. 
PUN 08 min. 05 sec. 01 min. 12 sec. 05 min. 54 sec. 59 sec. 
PL 06 min. 37 sec. 47 sec. 04 min. 25 sec. 01 min. 25 sec. 
PPPDA 06 min. 04 sec. 01 min. 18 sec. 03 min. 49 sec. 57 sec. 
PȘ 03 min. 52 sec. 41 sec. 01 min. 54 sec. 01 min. 17 sec. 
ID 03 min. 50 sec. 50 sec. 01 min. 59 sec. 01 min. 01 sec. 
PNL 02 min. 57 sec. 53 sec. 02 min. 04 sec. 0 sec. 
PCNM 02 min. 40 sec. 31 sec. 02 min. 05 sec. 04 sec. 
PRSM 02 min. 26 sec. 30 sec. 01 min. 51 sec. 05 sec. 
PVE 01 min. 25 sec. 32 sec. 53 sec. 0 sec. 
PPDA 01 min. 22 sec. 27 sec. 53 sec. 02 sec. 
PPRM 01 min. 17 sec. 44 sec. 33 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 79,8%, iar cota femeilor a fost de 20,2%. 

  

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

CHIȘINĂU”, în perioada de raport 10-20 mai 2018, a comis derogări de la prevederile art. 7 alin. (4) 

lit. c) din Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale 

radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanței și obiectivității, 

aceștia vor plasa fiecare știre astfel încât: în cazul subiectelor ce vizează situații de conflict, să se 

respecte principiul de informare din mai multe surse”. Astfel, la 18.05.2018 a fost difuzat subiectul 

despre raportul prezentat de Promo-Lex. Conform datelor prezentate, în ultimele două săptămâni ale 

campaniei, concurenții electorali au oferit cadou alegătorilor. Cele mai multe au venit de la PȘ și 

candidatul independent Silvia Radu. Pavel Postică, director de program Pomo-Lex: „Candidatul Silvia 

Radu implică direct alți alegători, la care le oferă sau un condiționer, acolo unde este necesar, 

amenajarea locurilor de joacă pentru copii...”. Experții au mai constatat că suma cheltuielilor 

nedeclarate ale concurenților electorali se ridică la peste un milion de lei. Cei mai mulți bani, peste 

450.000 de lei, nu au fost raportați de PSRM, care este urmat de PPDA și PȘ, cu peste 200.000 lei, 

PL, Silvia Radu, PUN, dar și alte partide. Unele formațiuni politice au făcut donații în fondul electoral 

mai mari decât permite legea. Șeful Asociației Promo-Lex: „Pe de o parte, PSRM, pe de altă parte, 

PL, au făcut donații mai mari de o sută de salarii medii pe economie – din contul partidului în fondul 

electoral”. În cadrul subiectului se mai menționează că și șeful statului, Igor Dodon, a încălcat 

legislația, acesta a făcut agitație în favoarea lui Ion Ceban și a candidatului de la Bălți, Alexandru 

Usatîi. Pavel Postică, director de program Pomo-Lex: „Spoturi video de susținere. Este vorba, pe de 

o parte, de utilizarea resurselor administrative, pentru că imaginea președintelui și însăși Președinția 

este o resursă, din punctul nostru de vedere. Astfel, implicarea președintelui în campania electorală, 

în susținerea acestor doi candidați, este incorectă”. În replică, purtătorul de cuvânt al președintelui 

Republicii Moldova, Maxim Lebedinschii, a declarat că președintele nu poate fi considerat drept o 

resursă administrativă. Lipsește poziția părților vizate în subiect. Este de specificat că pe marginea 
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constatărilor din raportul Promo-LEX a fost expusă doar opinia purtătorului de cuvânt al Președintelui 

Republicii Moldova, Maxim Lebedinschii. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

În perioada de raport 10-20 mai 2018, postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” nu a comis 

derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

 

 

Perioada: 23 mai – 03 iunie 2018 

 

Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al candidaților electorali reflectați în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, Ion Ceban a fost prezentat în 

volum – de 55%, iar Andrei Năstase a fost reflectat în volum – de 45%.  
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Conotația reflectării: 

 

 
 

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

manifestat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Dorin Chirtoacă a postat pe Facebook că democrații 

vor lucra din răsputeri pentru ca Ceban să câștige alegerile și a îndemnat oamenii să-l voteze pe 

Andrei Năstase pe 3 iunie. Partidul Liberal Reformator, care la scrutinul de duminică l-a susținut 

pe candidatul PUN, Constantin Codreanu, și-a anunțat sprijinul pentru Năstase, în turul doi 

(23.05.2018); Liderul PPPDA, Andrei Năstase a declarat că: „Avem disponibilitate pentru tot ce 

înseamnă integritate, tot ce înseamnă profesionalism și meritocrație. Oamenii buni ai acestei țări 

vor avea deschiderea noastră spre colaborare atât pe liste, cât și pe circumscripții” (23.05.2018); 

Astăzi Andrei Năstase a mers la Parcul de troleibuze nr. 2 și s-a lăudat cu ce vrea să facă dacă va 

deveni primar: „Avem nevoie de o modernizare a parcului de troleibuze, autobuze. Este posibilă 

schimbarea. Iar această schimbare se face cu oameni noi, cu oameni care nu au fost în acest 

sistem, așa cum este Ceban, spre exemplu” (24.05.2018); La alegerile de duminică, suburbiile l-

au susținut pe Andrei Năstase și mai puțin pe Ion Ceban. Deși rata de participare a fost mai mică 

decât în oraș, cele mai multe voturi Năstase le-a luat la Grătiești. La alegerile locale de duminică, 

candidatul PPPDA a fost susținut masiv la Grătiești. Acolo 552 de persoane l-au votat pe Andrei 

Năstase, iar 75 pe Ion Ceban. La Colonița, baștina fostului primar Dorin Chirtoacă, cei mai mulți 

și-au dat votul pentru Năstase (25.05.2018); Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a ținut o 

conferință de presă pe strada Belinschi și declară din nou război construcțiilor ilegale: „Tot ce 

înseamnă patrimoniul istoric, în ce ne privește îl vom apăra. Sunt încrezător că timp de un an de 

zile vom face lucruri bune pentru oraș” (29.05.2018); Andrei Năstase susține că va acorda facilități 

fiscale pentru cei care au în posesia lor clădiri istorice și investesc în restaurarea acestora. Andrei 

Năstase spune că dacă va ajunge primar de Chișinău va lua măsuri pentru a conserva monumentele 

și clădirile istorice. Candidatul PPPDA își propune să aloce din bugetul municipal bani pentru 

cercetarea centrului istoric, să ajusteze planul urbanistic la cerințele europene, dar și să acorde 

facilități fiscale persoanelor care au în gestiunea lor monumente de importanță istorică și investesc 

în restaurarea acestora. Mai mult, Năstase spune că își dorește să renoveze clădirea Primăriei 

(30.05.2018); Andrei Năstase nu va participa la parlamentare dacă va ajunge primar, iar Ion Ceban 

promite să nu le facă socialiștilor campanie din fotoliul de edil. Declarațiile au fost făcute în cadrul 
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emisiunii „Eu vreau să fiu primar”. Lorena Bogza: Ce veți face în ceea ce privește îmbunătățirea 

situației în transportul public? Candidatul PPPDA, Andrei Năstase: „Completarea parcului de 

troleibuze și autobuze și vom milita în permanență pentru transportul ecologic”. Lorena Bogza: 

„Dacă ajungeți primar, veți candida la parlamentare? Dacă veți candida la parlamentare și 

ajungeți la Parlament, ce alegeți, mandatul de parlamentar sau cel de primar? Candidatul 

PPPDA, Andrei Năstase: „Mi-am făcut un program pentru cinci ani de zile, 2018-2023, și îmi voi 

respecta angajamentul față de cetățeni”. De asemenea, Andrei Năstase a declarat că are soluții și 

pentru îmbunătățirea alimentației copiilor: „Ceea ce privește alimentația copiilor la grădinițe, care 

astăzi constituie 22-23 de lei, ea trebuie suplimentată și ne propunem să ajungem la cel puțin 45 

de lei. Veniturile se vor acumula din eliminarea tuturor schemelor prin care se fură banul public” 

(30.05.2018); „Nu vrem uniformă acum, dați hârtie și săpun”! Cu acest slogan mai mulți copii au 

mărșăluit de ziua lor pe bulevardul Ștefan cel Mare. Alături de părinții lor, ei și-au exprimat 

nemulțumirea față de condițiile de igienă din toaletele din școli și au cerut viitorului primar al 

Capitalei și Ministerului Educației să ia atitudine. Andrei Năstase, a cărui familie este stabilită cu 

traiul în Germania, spune că a venit la marș în calitate de părinte. Candidatul PPPDA la funcția de 

Primar General al Capitalei, Andrei Năstase: „Am venit aici ca și om care își dorește ca în orașul 

Chișinău și în întreaga țară să avem condiții mai bune pentru copii” (01.06.2018); După două 

săptămâni de promisiuni, astăzi, în ultima zi de campanie, cei doi candidați care se vor confrunta 

în turul doi la alegerile din Chișinău, au făcut totalurile. Andrei Năstase a apreciat întâlnirile cu 

alegătorii, pe care i-a îndemnat duminică la vot. Candidatul PPPDA: „Socialistul Ion Ceban a 

preluat stilul, mijloacele și informațiile mincinoase ale holdingului lui Plahotniuc din campania 

prezidențială. Trebuie doar să ieșim la vot și va fi bine. Chișinăul se iubește, nu se stăpânește” 

(01.06.2018). 

 Andrei Năstase a avut o prezență negativă în subiectele despre: Dacă nu vine Mohamed la 

munte, vine muntele la Mohamed. Astăzi Ion Ceban și-a făcut apariția la o întâlnire pe care Andrei 

Năstase o avea cu alegătorii la pretura Buiucani. Socialistul spune că a venit pentru a dezminți 

informațiile pe care candidatul PPPDA le-ar fi spus la adresa sa: „Am venit să ascult ce se spune 

mai departe. Pentru că astăzi au fost spuse multe minciuni. Eu am venit singur, mă vedeți, nu este 

nimeni aici prezent”. După un discurs lung, în care aruncă ofense la adresa contracandidatului său, 

Năstase își ia rămas bun și pleacă (25.05.2018); În cadrul unei conferințe de presă a socialiștilor, 

organizată în fața sediului PL, deputatul PSRM, Vlad Batrâncea, îndeamnă oamenii să nu voteze 

cu Andrei Năstase, care după primul scrutin a primit susținerea mai multor formațiuni, inclusiv a 

liberalilor: „ Dumneavoastră sunteți cei care aveți zeci de case, zeci de terenuri funciare. Stimați 

colegi, facem un apel, în această duminică nu-l votați pe Plahotniuc, nu-l votați pe Șalaru, nu-l 

votați pe Ghimpu, nu-l votați pe Chirtoacă, nu-l votați pe Leancă. De aceea că, votând pentru 

Năstase, dumneavoastră de fapt veți vota pentru acești corupți și bandiți” (28.05.2018); Ion Ceban 

nu a raportat cheltuieli de peste 160 de mii de lei, iar Andrei Năstase – de 36 de mii. Asta scoate 

la iveală raportul publicat astăzi de Promo-LEX. Observatorii mai spun că cei doi candidați au 

folosit resurse administrative și au oferit cadouri electorale. Năstase, de exemplu, a organizat o 

vizită cu alegătorii într-o instituție medicală în timpul orelor de lucru, iar Ceban a amenajat locuri 

de joacă și a vopsit o stație de așteptare. Monitorizarea a fost făcută în perioada 23-25 mai. Cei doi 

candidați nu au reacționat, deocamdată (01.06.2018). 

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

printr-o prezență pozitivă în cadrul subiectelor despre: Astăzi, pentru a patra zi la rând, Ion Ceban 

a venit lângă Arcul de Triumf, unde l-a invitat și pe Andrei Năstase. Ceban a vorbit despre 

problemele din domeniul sănătății, despre necesitatea majorării salariilor angajaților din școli și 

grădinițe, dar și despre politicile cu privire la persoanele cu nevoi speciale (25.05.2018); Lui 

Andrei Năstase i-a fost trimisă o invitație oficială pentru a participa la dezbaterile zilnice din fața 

Arcului de Triumf, iar Ion Ceban i-ar fi spus să aleagă moderatorul, ora și locul întâlnirilor. Sunt 

declarațiile făcute aseară la emisiunea „În Profunzime” de socialistul Vlad Batrâncea. Deputatul 

PSRM, Vlad Batrâncea s-a referit la candidatul Ion Ceban: „Cu siguranță are cel mai bun 

program, cea mai bună platformă electorală, care practic a fost copiată de toți contracandidații... 
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Domnul Ion Ceban a scos la iveală schemele domnului Chirtoacă, Gamrețchi, a domnului 

Grozavu…” (25.05.2018); Socialistul Ion Ceban și-a început săptămâna la o nouă dezbatere 

publică. După ce i-a fost reproșat că ține presa în soare, Ceban a schimbat locația. Astăzi, el a 

amenajat tribunele în Grădina Publică Ștefan cel Mare, deoarece acolo ar fi mai umbră. Câțiva 

orășeni care treceau prin parc l-au luat la întrebări pe Ion Ceban: câte alocații, câte ajutoare veneau 

din alte țări și de ce banii nu ajungeau la pensionari, la veterani sau în suburbii. Candidatul PSRM, 

Ion Ceban: „Ceea ce trebuie să înțelegem că până la urmă. nu sunt puține alocații. Da, ele nu 

ajung. Noi ne-am propus să majorăm douăzeci la sută. în general volumul alocațiilor sociale, 

pentru diferite categorii și persoanele de vârsta a treia cam sunt primele acolo” (28.05.2018); 

Candidatul PSRM, Ion Ceban, spune că dacă va ajunge șef la Primăria Chișinău, va avea grijă de 

parcuri și de zonele de odihnă. Totodată, azi mai mulți reprezentanți ai unor organizații sportive, 

cum ar fi Federația de Power lifting și Asociația „Clubul Sportiv de lupte” au anunțat că îl susțin 

pe Ion Ceban la alegerile de duminică (30.05.2018); Andrei Năstase nu va participa la 

parlamentare dacă va ajunge primar, iar Ion Ceban promite să nu le facă socialiștilor campanie din 

fotoliul de edil. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Eu vreau să fiu primar”. Lorena 

Bogza: „Ce veți face în ceea ce privește îmbunătățirea situației în transportul public? Candidatul 

PSRM la funcția de primar general al capitalei?” Ion Ceban: „Cel puțin 85 de unități noi de 

transport. Asta ar însemna 50 de autobuze noi”. Lorena Bogza: „Dacă ajungeți primar, veți 

candida la parlamentare? Dacă veți candida la parlamentare și ajungeți la Parlament, ce alegeți, 

mandatul de parlamentar sau cel de primar?” Ion Ceban: „Dacă merg și voi fi ales, dar voi fi 

ales, nu voi face campanie electorală pentru partid” (30.05.2018); De ziua copiilor, Ion Ceban a 

postat pe Facebook un mesaj de felicitare adresat copiilor, însoțit și de câteva fotografii de familie 

(01.06.2018); După două săptămâni de promisiuni, astăzi, în ultima zi de campanie, cei doi 

candidați care se vor confrunta în turul doi la alegerile din Chișinău au făcut totalurile. Ion Ceban 

a vorbit despre dezbaterile la care a participat de unul singur, dar care, în opinia sa, au fost 

productive, deoarece a vorbit cu orășenii. Socialistul Ion Ceban a ales să tragă linia chiar în fața 

Primăriei, unde speră să ajungă după alegerile de duminică. Acesta spune că în cele două săptămâni 

a reușit să-și prezinte mai bine programul electoral: „Oamenii s-au săturat de lozinci, s-au săturat 

de populism, de promisiuni deșarte și de așteptarea soluțiilor concrete și realiste. Vă promit că 

problemele Chișinăului vor fi rezolvate. Drumurile se vor repara, pe străzile capitalei va fi ordine” 

(01.06.2018).  

 Nuanțat negativ, Ion Ceban a fost în cadrul subiectelor despre: Astăzi, pentru a patra zi la 

rând, Ion Ceban a venit lângă Arcul de Triumf, unde l-a invitat și pe Andrei Năstase. Și-a ținut 

discursul la umbră, în timp ce susținătorii și jurnaliștii au stat în soare. Reporter: Nu credeți că ar 

fi fost corect să fim în condiții egale? Candidatul PSRM la funcția de primar al capitalei, Ion 

Ceban: „Ba da. Am încercat astăzi să stăm la umbră, dar nu am calculat toată lumea foarte bine. 

Înțeleg că acestea sunt cele mai importante întrebări. Dacă vreți, mâine eu mă duc la soare”. Așa 

că unii jurnaliști, pentru a se proteja de soare, au venit cu umbrele, iar oamenii care stăteau pe 

scaune nu prea au avut de ales (25.05.2018); Dacă nu vine Mohamed la munte, vine muntele la 

Mohamed. Astăzi Ion Ceban și-a făcut apariția la o întâlnire pe care Andrei Năstase o avea cu 

alegătorii la pretura Buiucani. Socialistul spune că a venit pentru a dezminți informațiile pe care 

candidatul PPDA le-ar fi spus la adresa sa. Era trecut de ora 15 când Ion Ceban a intrat în sala de 

festivități a preturii Buiucani, acolo unde Andrei Năstase organiza o întâlnire cu alegătorii, care 

trebuia să fie urmată de o conferință de presă. Cum a pășit socialistul în încăpere, susținătorii 

candidatului PPPDA s-au sculat de pe scaune, cu intenția de a pleca. Oamenii din sală: „Noi nu 

am venit pentru Ion Ceban”. Candidatul PPPDA, Andrei Năstase, a declarat, referitor la prezența 

lui Ion Ceban: „O manifestare de disperare, o manifestare de lașitate. Eu doar nu mă bag la 

întâlnirile lui, nu-l provoc la nimic” (25.05.2018); Socialistul Ion Ceban manipulează opinia 

publică în legătură cu emisiunea „În Profunzime” din data de 24 mai. Ion Ceban a publicat pe 

Facebook fragmente din discuția cu realizatoarea Lorena Bogza, inducând ideea că PRO TV ar fi 

refuzat să organizeze dezbateri între el și Andrei Năstase într-o altă zi din cauza că Năstase nu 

putea participa la ele. Celor doi candidați li s-a propus să vină la o emisiune care urma să fie 
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înregistrată joi dimineața, întrucât Andrei Năstase anunțase că va pleca într-o deplasare. 

Candidatul socialist a respins ideea, motivând că are agenda încărcată și a propus ulterior ca 

emisiunea să aibă loc într-o altă zi. Acest lucru însă nu a fost posibil din cauza programului PRO 

TV, iar Lorena Bogza l-a anunțat despre asta pe Ion Ceban. (25.05.2018); Candidatul PSRM Ion 

Ceban: „Noi declarăm toate cheltuielile public”. Ion Ceban nu a raportat cheltuieli de peste 160 

de mii de lei, iar Andrei Năstase – de 36 de mii. Asta scoate la iveală raportul publicat astăzi de 

Promo-LEX. Observatorii mai spun că cei doi candidați au folosit resurse administrative și au 

oferit cadouri electorale. Năstase, de exemplu, a organizat o vizită cu alegătorii într-o instituție 

medicală în timpul orelor de lucru, iar Ceban a amenajat locuri de joacă și a vopsit o stație de 

așteptare. Monitorizarea a fost făcută în perioada 23-25 mai. Cei doi candidați nu au reacționat, 

deocamdată (01.06.2018); După două săptămâni de promisiuni, astăzi, în ultima zi de campanie, 

cei doi candidați care se vor confrunta în turul doi la alegerile din Chișinău au făcut totalurile. 

Andrei Năstase a apreciat întâlnirile cu alegătorii pe care i-a îndemnat duminică la vot. Candidatul 

PPPDA la funcția de Primar General al Capitalei, Andrei Năstase: „Socialistul Ion Ceban a preluat 

stilul, mijloacele și informațiile mincinoase ale holdingului lui Plahotniuc din campania 

prezidențială. Trebuie doar să ieșim la vot și va fi bine. Chișinăul se iubește, nu se stăpânește” 

(01.06.2018).  

 

Detaliere: 

 
Candidați electorali Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

I. Ceban, PSRM 16 min. 44 sec. 02 min. 43 sec. 12 min. 38 sec. 01 min. 23 sec. 

A. Năstase, PPPDA 13 min. 41 sec. 02 min. 49 sec. 09 min. 47 sec. 01 min. 05 sec. 

 

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

 

 
 

Candidați  

electorali 

Timp total Intervenții directe Intervenții indirecte 

I. Ceban, PSRM 16 min. 44 sec. 04 min. 39 sec. 12 min. 05 sec. 

A. Năstase, PPPDA 13 min. 41 sec. 04 min. 07 sec. 09 min. 34 sec. 
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Reflectarea partidelor politice în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

pondere de reflectare – de 59,4%, iar PPPDA a acumulat 40,6%. 

 

Conotația reflectării:  
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Conotația pozitivă, cât și cea negativă a reflectării partidelor politice vizate în campania 

electorală s-a datorat subiectelor despre candidații înaintați la funcția de Primar General al 

municipiului Chișinău.  

PSRM a fost mediatizat în context pozitiv în cadrul subiectului despre: În cadrul emisiunii 

„În Profunzime”, socialistul Vlad Batrâncea a replicat reprezentantului PPPDA, Liviu Vovc: 

„Avem cea mai mare fracțiune din Consiliul Municipal și primarul care va fi ales pentru un singur 

an de zile va fi nevoit să găsească consens cu Consiliul Municipal, ca acest oraș să nu fie 

paralizat” (25.05.2018). 

 Negativ PSRM a fost mediatizat în cadrul subiectelor despre: Confruntarea electorală între 

socialistul Vlad Batrâncea și reprezentantul PPDA, Liviu Vovc. Reprezentantul PPPDA, Liviu 

Vovc: „De fapt, Consiliul Municipal, domnule Batrâncea, a fost folosit de fiecare dată de socialiști 

pentru a face show-uri” (25.05.2018); Liberalii cer Procuraturii Generale să ridice imunitatea a 

doi deputați PSRM, pe care-i acuză că ar fi agresat ofițerul de presă al partidului. S-ar fi întâmplat 

în această dimineață, la sfârșitul unei conferințe de presă a socialiștilor, organizată în fața sediului 

PL. Deputatul PSRM, Vlad Batrâncea îndemna ca să nu fie votat Andrei Năstase. Concomitent cu 

discursul lui Vlad Batrâncea, ofițerul de presă PL scanda la megafon: „Jos socialiștii”. Ionel 

Pușcas, ofițerul de presă al Partidului Liberal, susține că a ieșit cu megafonul afară pentru a 

protesta, întrucât trotuarul pentru pietoni fusese blocat de socialiști. În momentul în care acesta ar 

fi încercat să se apropie de tribuna la care Vlad Batrâncea își rostea discursul, colegii săi l-ar fi 

împiedicat, apucându-l, la un moment dat, de gât. Pușcas vorbește de agresiune și spune că va 

depune o plângere la poliție, iar liberalii au cerut Procuraturii Generale să ridice imunitatea 

deputaților PSRM, Ghenadie Mitriuc și Grigore Novac (28.05.2018).  

 

Detaliere: 

 
Partide  

politice 

Timp total Conotație 

pozitivă neutră negativă 

PSRM 21 min. 15 sec. 03 min. 01 sec. 15 min. 46 sec. 02 min. 28 sec. 

PPPDA 14 min. 30 sec. 02 min. 51 sec. 10 min. 34 sec. 01 min. 05 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 99,7%, iar cota femeilor a fost de 0,3%. 

 

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

CHIȘINĂU”, în perioada de raport 23 mai – 03 iunie 2018, a reflectat prin volumul de timp în 

preponderență Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.  

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „RTR Moldova” nu a respectat art. 7 alin. 

(2): „Acordând timpi de antenă unui partid sau unei mișcări politice pentru propagarea pozițiilor 

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

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

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

„Pentru încurajarea 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: 

 Pct. 38 din „Concepției privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale 

primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului 

din Republica Moldova”, care prevede: „În ziua precedentă zilei alegerilor și în ziua 

alegerilor este interzisă agitația electorală. În aceste zile, radiodifuzorii nu au dreptul să 

difuzeze informații care îi pot determina/influența pe alegători să voteze pentru unii sau 

pentru alți concurenți electorali ori de a se abține de la vot.” Astfel la data de 02.06.2018 

a fost difuzat în reluare buletinul informativ „Știrile PRO TV” din data de 01.06.2018. În 

cadrul buletinului au fost difuzate patru subiecte electorale, din rubrica „Alegeri locale noi 

2018”:  

 La ora 05:15:04 a fost difuzat un material despre raportul Promo-Lex, vizând cei doi 

candidați. Aici se menționează despre faptul că Ion Ceban nu a raportat cheltuieli de peste 
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160 de mii de lei, iar Andrei Năstase - de 36 de mii. Observatorii mai spun că cei doi 

candidați au folosit resurse administrative și au oferit cadouri electorale. Năstase, de 

exemplu, a organizat o vizită cu alegătorii într-o instituție medicală, în timpul orelor de 

lucru, iar Ceban a amenajat locuri de joacă și a vopsit o stație de așteptare.  

La ora 05:15:38 a fost difuzat un subiect despre cei doi candidați care fac totalurile 

campaniei și vin cu ultimul mesaj către locuitorii orașului: Candidatul PPPDA la funcția 

de primar general al capitalei, Andrei Năstase: „Socialistul Ion Ceban, a preluat stilul, 

mijloacele și informațiile mincinoase ale holdingului lui Plahotniuc din campania 

prezidențială. Trebuie doar să ieșim la vot și va fi bine. Chișinăul se iubește, nu se 

stăpânește.” Candidatul PSRM la funcția de primar general al capitalei, Ion Ceban: 

„Oamenii s-au săturat de lozinci, s-au săturat de populism, de promisiuni deșarte și de 

așteptarea soluțiilor concrete și realiste. Vă promit că problemele Chișinăului vor fi 

rezolvate. Drumurile se vor repara, pe străzile capitalei va fi ordine. Regret că domnul 

Năstase nu a acceptat să dezbatem punctual fiecare problemă”.  

La ora 05:17:02 a fost prezentată o secvență din dezbaterea „Eu vreau să fiu primar” a celor 

doi candidați.  

La ora 05:22:10 postul a difuzat un subiect despre mitingul organizat de părinți și elevi 

privind igiena necorespunzătoare din școli. Prezent la eveniment Andrei Năstase a declarat: 

„Am venit aici ca și om care își dorește ca în orașul Chișinău și în întreaga țară să avem 

condiții mai bune pentru copii. Era foarte frumos dacă aici era și contracandidatul meu, 

bănuiesc că este familist sau are copii”.  

La data de 03.06.2018, a fost difuzat un subiect de la urnele de vot în cadrul căruia a fost 

prezentat Ion Ceban împreună cu familia sa. În cadru a evoluat soția acestuia: „ Sunt 

mândră de soțul meu. Noi am votat pentru ca acest oraș să fie mai bun, mai frumos. Am 

votat pentru cel mai profesionist” (orele de difuzare: 13:03:45; 17:03:04; 20:04:32.) 

 

 

Este de specificat, că în perioada de raport 23 mai – 09 iunie 2018 postul de televiziune 

„PRO TV CHIȘINĂU” nu a comis derogări de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.  

 

 

 

DIRECȚIA MONITORIZARE TV 


