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RAPORT GENERAL
Cu privire la monitorizarea principalelor buletine informative ale
posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal
2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”,
„Jurnal TV”, ”N 4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR
Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, turul I (09
mai – 14 iunie 2015) şi turul II (16 - 28 iunie 2015)

Metodologia de monitorizare a radiodifuzorilor
În scopul monitorizării conţinutului mediatic, în particular a emisiunilor de ştiri, CCA
utilizează metodologia de monitorizare a mass-media, adoptată oficial la şedinţa CCA din 29
octombrie 2010 şi discutată la seminarul desfăşurat la 21-22 octombrie la Chişinău. Aceasta
reprezintă preponderent o abordare cantitativă de monitorizare cu elemente calitative. Prin
intermediul indicatorilor identificaţi, metodologia permite stabilirea dacă radiodifuzorii au respectat
sau nu obligaţiile legale, spre exemplu, în ce măsură radiodifuzorii respectă pluralismul politic. În
scopul analizei cantitative a reflectării în mass-media a actorilor sau entităţilor relevante, unitatea
de analiză este identificată ca parte a mesajului dedicat actorului politic sau subiectului selectat. De
fapt, este volumul de timp în care se face referinţă la actorii politici sau aceştia apar direct în emisie.
Este important să se înţeleagă modul în care este utilizat timpul/spaţiul. Timp/spaţiu legal nu
înseamnă, în mod automat, reflectare egală. Tonalitatea reflectării şi modul în care actorul politic
sau entitatea respectivă este prezentat(ă) reprezintă informaţii importante ce completează datele
referitoare la acordarea timpului. De asemenea, este important să fie analizată tonalitatea reflectării
în perspectiva cazurilor particulare care prezintă actorii în lumină pozitivă sau negativă, aşa cum
doar faptul că o cotă parte de reflectare a actorilor a fost pozitivă sau negativă nu trebuie, în mod
automat, să ducă la concluzia că instituţia media respectivă este părtinitoare în favoarea sau în
defavoarea unui actor. Natura relatărilor şi modul în care informaţia a fost prezentată trebuie să fie
supuse unor analize suplimentare. Secvenţa de timp legată de actorul politic relevant este codificată
în conformitate cu următoarele variabile: discursul direct-indirect şi tonalitatea reflectării (pozitiv,
neutru, negativ). Unităţile de analiză sînt înregistrate şi codificate separat cu variabilele selectate.
Timpul/spaţiul acordat actorilor relevanţi este măsurat în secunde. Activităţile de monitorizare a
radiodifuzorilor sînt efectuate de o echipă de monitori, care au participat la activităţi de instruire în
domeniul monitorizării mass-media privind procedurile şi tehnicile de monitorizare. Suplimentar la
abordarea cantitativă de monitorizare menţionată mai sus, care produce statistici referitoare la
volumul de timp acordat actorilor politici şi modul în care timpul este acordat, monitorii analizează
anumite segmente ale emisiunilor; în cadrul emisiunilor de ştiri acestea sînt subiectele de ştiri.
Subiectele de ştiri sînt analizare cu referire la cerinţele legale, inclusiv respectarea articolului 7 din
Codul Audiovizualului.
Selectarea radiodifuzorilor şi a programelor monitorizate
Prezentul raport reflectă rezultatele monitorizării principalelor buletine de ştiri ale posturilor
TV: „Moldova-1” („Mesager” – ora de difuzare 19:00); „Prime” („Primele ştiri” – ora de difuzare
21:00); „Canal 3” („Ştirile Canal 3” – ora de difuzare 20:00); „Canal 2” („Reporter” – ora de
difuzare 19:00); „Publika TV” („NEWS PUBLIKA” – ora de difuzare 21:00, în zilele de weekend
„Prime time news” – ora de difuzare 19:00); „TV 7” („Ştiri” – ora de difuzare 17:30); „Accent TV”
(„Accent info” – ora de difuzare 21:00); „PRO TV CHIŞINĂU” („Ştirile Pro TV” – ora de difuzare
20:00); „Jurnal TV” („Jurnalul orei 19:00” – ora de difuzare 19:00); „N 4” („Obiectiv” – ora de
difuzare 19:00); „Realitatea TV” („Ştirile Realitatea” – ora de difuzare 21:00, în zilele de weekend
– ora de difuzare 17:00); „Ren Moldova” („Новости 24 Молдова” – ora de difuzare 19:00) şi
„RTR Moldova” („ВЕСТИ MOLDOVA” – ora de difuzare 15:50).

Perioada monitorizată
Raportul cuprinde perioadele: 09 mai -14 iunie 2015 şi 16-28 iunie 2015.
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Notă: Lista abrevierilor:

PLDM – Partidul Liberal Democrat din Moldova;
PDM – Partidul Democrat din Moldova;
PL – Partidul Liberal;
PLR – Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”;
PCRM – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova;
PSRM – Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”;
PNL – Partidul Naţional Liberal;
PAD – Partidul Acţiunea Democratică;
MPA – Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie;
PPM – Partidul ”Patrioţii Moldovei”;
PFP – Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului”;
PPCD – Partidul Popular Creştin Democrat;
PPRM – Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova;
PVE – Partidul Politic Partidul Verde Ecologist;
MR – Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie”;
PPDA – Partidul Politic „Democraţia Acasă”;
PR – Partidul Politic Partidul „Renaştere”;
APL – Autorităţile Publice Locale;
PpNŢ – Partidul “Pentru Neam şi Ţară”;
PAM – Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova;
PSM – Partidul Socialist din Moldova;
PLD – Partidul Legii şi Dreptăţii;
MPSN – Mişcarea Profesioniştilor ”Speranţa - Надежда”;
PpUM – Partidul Politic pentru Unirea Moldovei;
NOI – Partidul Politic Noua Opţiune Istorică;
PRM – Partidul Republican din Moldova;
PM – Partidul Muncii;
UCM – Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova;
PE – Partidul European;
PPDM – Partidul Politic ”Partidul Popular Democrat din Moldova”;
PMUEM – Partidul ”Moldova Unită – Единая Молдова”;
PRM – Partidul Regiunilor din Moldova;
PPSM – Partidul Popular Socialist din Moldova;
MPUV – Partidul Politic ”MIŞCAREA POPULARĂ PENTRU UNIUNEA VAMALĂ”;
PSP – Partidul Politic ”Partidul Societăţii Progresiste”;
PN – Partidul Nostru;
PPEM – Platforma Populară Europeană din Moldova;
BeLP – Blocul electoral ”Lista Poporului”;
MAE – Mişcarea Acţiunea Europeană;
PR – Partidul ”Renaştere”;
PPPR – Partidul Popular Republican;
PSD – Partidul Social Democrat;
MFN – Mişcarea Social Politică ”Forţa Nouă”;
PC – Partidul Conservator.
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Capitolul I
Reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în cadrul
principalelor buletine informative
În perioada de raport 09 mai - 14 iunie 2015, posturile de televiziune supuse monitorizării au
difuzat în total 1869 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectaţi subiecţi politici. Cele mai multe
subiecte cu caracter politic şi electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent TV” (421
de subiecte), „PRO TV CHIŞINĂU” (161 de subiecte), „Moldova-1” (145 de subiecte), „Realitatea
TV” (141 de subiecte), „Publika TV” (134 de subiecte), „TV 7” (131 de subiecte), „Canal 3” (130
de subiecte), „Prime” (116 de subiecte), „Canal 2” (112 de subiecte), „Jurnal TV” (100 de subiecte),
„N 4” (95 de subiecte), „Ren Moldova” (92 de subiecte) şi „RTR Moldova” (91 de subiecte).
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Reieşind din cele expuse mai sus, au fost mediatizate 22 de partide politice şi un bloc
electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 25,1%, iar cele de opoziţie şi
extraparlamentare au acumulat 69,7% din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul
buletinelor de ştiri ale posturilor de televiziune supuse monitorizării. Dintre toate partidele politice
implicate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015, în top 10 partide
politice cel mai frecvent mediatizate s-au clasat: PSRM – 15,3%, PL – 13,1%, PLDM – 12,6, PDM
– 12,5, PCRM – 11,6%, PN – 6,1%, PPEM – 5,6%, MR – 5,4%, PCNM – 3,3% şi PLD – 2,6%.
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Conotaţia reflectării:

De asemenea, în perioada de raport, în cadrul buletinelor informative, subiecţii politici au
fost mediatizaţi, în general, neutru, unii fiind reflectaţi atît pozitiv, cît şi negativ. Aşadar, din topul
10 partide politice, PSRM, din volumul total de timp de 6 ore 4 min. 25 sec., a avut o conotaţie
negativă pe parcursul a 1 oră 2 min. 9 sec., iar pozitivă – 52 min. 43 sec., fiind urmat de PL, cu 5
ore 13 min. 9 sec., dintre care cu conotaţie pozitivă – 24 min. 28 sec., iar negativă – 1 oră 17 min.
47 sec. Timpul total al PLDM a constituit 4 ore 59 min. 28 sec., dintre care 53 min. 58 sec. a fost
reflectat pozitiv, iar 35 min. 8 sec. – negativ. PDM, din volumul total de timp de 4 ore 57 min. 02
sec., a obţinut o conotaţie negativă de 46 min. 55 sec., iar pozitivă – de 1 oră 22 min. 36 sec. Timpul
total oferit PCRM a fost de 4 ore 36 min. 28 sec., fiind reflectat într-o conotaţie negativă 31 min. 34
sec., şi pozitivă – 39 min. 20 sec. PN a acumulat 2 ore 26 min. 6 sec., dintre care pozitiv – 44 min. 7
sec., iar negativ – 4 min. 25 sec. PPEM a obţinut o prezenţă de 2 min. 14 min. 24 sec., dintre care
conotaţii pozitive – 17 min. 59 sec., iar conotaţii negative –2 min. 8 sec., urmat de MR, cu conotaţii
pozitive – 13 min. 41 sec., şi intervenţii negative – 19 min. 6 sec. PCNM a avut o prezenţă pozitivă
de 9 min. 21 sec., iar negativă – de 47sec. Cu o prezenţă de 1 oră 2 min. 43 sec. a fost mediatizat
PLD, care a avut conotaţii pozitive – 19 min. 22 sec., şi conotaţii negative – 1 min. 19 sec.
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În cadrul buletinelor informative, subiecţii politici au fost reflectaţi atît direct, cît şi indirect.
Din topul 10 partide politice, cea mai mare vizibilitate a avut-o PSRM, atît prin intervenţii directe –
2 ore 38 min. 53 sec., cît şi indirecte – 3 ore 25 min. 32 sec., urmat de PL, care a fost reflectat direct
1 oră 44 min. 54 sec., indirect – 3 ore 28 min. 15 sec. PDM a fost mediatizat atît direct (2 ore 3
min. 35 sec.), cît şi indirect (2 ore 55 min. 53 sec.). PDM a fost mediatizat direct – 1 oră 54 min. 22
sec., iar indirect – 3 ore 2 min. 39 sec. PCRM a fost prezentat direct 2 ore 1 min. 3 sec., indirect – 2
ore 35 min. 25 sec., urmat de PN, cu intervenţii directe – 1 oră 4 min. 7 sec., iar indirecte – 1 oră 21
min. 59 sec. PPEM a fost mediatizat direct 1 oră 5 min. 47 sec., indirect – 1 oră 8 min. 37 sec.,
urmat de MR, care a fost prezentat în intervenţii indirecte 1 oră 49 min. 44 sec., iar directe – 19
min. 38 sec. PCNM a fost reflectat direct – 36 min. 41 sec., iar indirect – 41 min. 7 sec., din
volumul total de timp de 1 oră 17 min. 48 sec., iar PLD a avut o prezenţă directă de 32 min. 3 sec.,
iar indirectă – de 30 min. 40 sec., din volumul total de timp de 1 oră 2 min. 43 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport, în cadrul ştirilor electorale şi politice au fost mediatizaţi 17 candidaţi
electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău. Topul celor 10 candidaţi electorali cel mai
frecvent mediatizaţi se prezintă astfel: D. Chirtoacă – 21,6%, S. Urechean – 15%, V. Chirtoca –
10,3%, M. Babuc – 9,1%, M. Darie – 7%, G. Petrenco – 6,8%, O. Nantoi – 6,4%, Z. Greceanîi –
5,8%, M. Cîrlig – 4,6% şi I. Caşu.
Conotaţia reflectării:
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Din topul 10 candidaţi electorali cel mai mediatizat a fost D. Chirtoacă, care a beneficiat de
un timp total de 3 ore 14 min. 54 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 25 min. 5 sec., şi
negativă – 1 oră 4 min. 21 sec., fiind urmat de S. Urechean, cu un timp total de 2 ore 15 min. 36
sec., dintre care 42 min. 30 sec. – pozitiv, şi 7 min. 6 sec. – negativ. V. Chirtoca a fost mediatizat în
volum de 1 oră 32 min. 24 sec., dintre care pozitiv – 37 min. 17 sec., negativ – 39 sec., iar M.
Babuc a fost reflectat în volum de 1 oră 22 min. 22 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 27
min. 42 sec., negativ – 0 sec., urmat de M. Darie, cu 1 oră 2 min. 47 sec., dintre care 19 min. 19 sec.
– pozitiv, şi 1 min. 19 sec. – negativ. G. Petrenco a obţinut un volum total de 1 oră 1 min. 7 sec.,
dintre care cu o conotaţie pozitivă – 4 min. 28 sec., iar negativă – 47 sec. Timpul total obţinut de O.
Nantoi a fost de 57 min. 15 sec., dintre care cu conotaţie pozitivă – 13 min. 8 sec., şi negativă – 8
sec. Z. Greceanîi a beneficiat de un timp total de 51 min. 50 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă
– 22 min. 4 sec., iar negativă – 4 min. 45 sec., iar M. Cîrlig a beneficiat de un timp total de 41 min.
5 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 2 min. 22 sec., şi negativă – 1 min. 6 sec. Din volumul
total de 33 min. 45 sec, I. Caşu a fost reflectat pozitiv – 16 min. 22 sec., iar negativ – 3 sec.
Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de referinţă, partea dominantă a reflectării la categoria gender a constituit-o cea
a bărbaţilor – cu 93%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 7%.
Comentarii:
În perioada 9 mai-14 iunie 2015, posturile de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”,
„Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”N 4”,
”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” au relatat relativ echilibrat desfăşurareA
campaniei electorale, pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015.
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O analiză cantitativă a celor patru rapoarte de monitorizare realizate de CCA relevă că
totuşi, în cazul unor radiodifuzori s-a menţinut tendinţa de a fi mai puţin imparţiali şi a da prioritate
unui partid politic sau candidat electoral, însă atît gradul, cît şi intensitatea cu care au fost favorizate
sau defavorizate unele partide sau candidaţi electorali s-a diminuat simţitor. Astfel, că în ultima
săptămîină a primului tur de scrutin s-a atestat o uşoară îmbunătăţire a situaţiei de reflectare a
campaniei electorale.
Făcînd o trecere în revistă a celor patru perioade, în care au fost reflectaţi subiecţii politici şi
candidaţii electorali, de către radiodifuzorii selectaţi pentru a fi supuşi monitorizării putem urmări
următorul tablou:
În perioada 9-17 mai 2015, comparativ cu celelalte posturi supuse monitorizării, ”Moldova-1”,
”PRO TV Chişinău”, ”TV 7” şi ”Realitatea TV” au tratat echidistant evenimentele care au avut loc
în perioada respectivă. Totodată, s-a atestat o situaţie mai alarmantă la posturile de televiziune
”Prime”, ”Canal 2”, ”Canal 3” şi ”Publika TV”, care au acordat spaţiu, preponderent, concurenţilor
electorali înscrişi pe lista electorală a Partidului Democrat din Moldova. O situaţie similară a fost
atestată şi la posturile de televiziune ”Accent TV” şi ”Ren Moldova”, care au favorizat Partidul
Socialiştilor şi Partidul Comuniştilor din Moldova.
În perioada 18-27 mai 2015, CCA a constatat că posturile de televiziune ”Prime”, ”Canal 2” şi
”Publika TV” au continuat să favorizeze PDM şi candidaţii acestuia înscrişi în lista electorală, însă
cu o uşoară ameliorare. Mai alarmantă a fost situaţia la postul de televiziune ”Canal 3”, care s-a
evidenţiat printr-o favorizare accentuată a PDM şi a candidatului acestuia la funcţia de primar
general de Chişinău, M. Babuc. O situaţie similară a fost atestată şi la posturile de televiziune
”Accent TV” şi ”N 4”, care au avut o atitudine părtinitoare faţă de Partidul Socialiştilor şi,
respectiv, faţă de Partidul Liberal Democrat din Moldova. Postul de televiziune ”Jurnal TV” a
mediatizat subiecţii politici doar prin prisma intervenţiilor indirecte şi oferindu-le o conotaţie
accentuat negativă. Posturile de televiziune ”TV 7” şi ”Ren Moldova” au reflectat, în special,
candidaţii electorali din partea PLDM şi, respectiv, PDM.
În perioada 28 mai – 6 iunie 2015, CCA a constatat o ameliorare a politicii de reflectare a
campaniei electorale, deşi au mai existat unele rezerve faţă de anumiţi radiodifuzori, fie prin
reflectarea mai accentuată a candidaţilor electorali, fie prin conotaţia reflectării sau acordarea
spaţiului de emisie direct sau indirect.
În perioada 7-14 iunie 2015, comparativ cu celelalte perioade, CCA a atestat o ameliorare a situaţiei
de reflectare a campaniei electorale. Astfel, a fost remarcat faptul că posturile de televiziune
”Moldova-1” şi ”PRO TV Chişinău”, în comparaţie cu celelalte posturi de televiziune supuse
monitorizării, s-au străduit să reflecte relativ echilibrat şi nepărtinitor concurenţii electorali.
Un moment nu mai puţin important a fost volumul redus de reflectare a candidaţilor
electorali din unităţile administrativ-teritoriale. În acest sens, CCA a făcut un apel către
radiodifuzorii care reflectă campania electorală să majoreze spectrul de reflectare a electoratului din
toate unităţile administrativ-teritoriale. De menţionat că posturile de televiziune ”Prime”, ”Canal 3”,
”Canal 2” şi ”Publika TV” au cuprins cele mai multe unităţi administrativ-teritoriale (”Canal 3” –
28 de unităţi administrativ-teritoriale; ”Canal 2” – 20 de unităţi administrativ-teritoriale; ”Publika
TV” – 19 unităţi administrativ-teritoriale; ”Prime” – 15 unităţi administrativ-teritoriale), însă
majoritatea subiectelor reflectă candidaţii electorali înscrişi pe lista Partidului Democrat din
Moldova. Aceste fiind urmate de posturile de televiziune ”Accent TV” – 9 unităţi administrativteritoriale, ”RTR Moldova” – 8 unităţi administrativ-teritoriale, ”Moldova 1” şi ”Realitatea TV” – 7
unităţi administrativ-teritoriale şi ”Jurnal TV” – 6 unităţi administrativ-teritoriale. Doar cîte 4
unităţi administrativ-teritoriale au reflectat ”TV 7”, ”Pro TV Chişinău” şi ”Ren Moldova”, cele mai
puţine unităţi administrative teritoriale fiind acoperite de posturile de televiziune ”N 4” – 3.
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Referitor la categoria gender, este de menţionat că în perioada de referinţă, partea dominantă
a reflectării la categoria gender a constituit-o cea a bărbaţilor – cu 93%, iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă, de 7%.
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Moldova-1
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul public de televiziune ”Moldova-1” a
mediatizat 16 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut
27,6%, iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 69,5% din volumul total al subiecţilor
politici reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PL, PCRM, PN, PDM, PLDM, MR, PPEM, PVE şi MPUV.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PLDM, PL, PSRM, PN, PPEM, PDM, PCRM, MR, PPDA şi PLR.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PLDM, PCRM, PPEM, PDM, PL, PSRM, PN ŞI PLD.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PL, PLDM, PDM, PPEM, PLD, PPRM, PSRM, PCRM, PN şi MR
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul public de televiziune ”Moldova-1” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 –
13 partide politice şi un bloc electoral; perioada 18-27 mai 2015 – 12 partide politice; perioada 28
mai – 06 iunie 2015 – 8 partide politice; perioada 07-14 iunie 2015 – 12 partide politice.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul
public de televiziune ”Moldova-1” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau
mai puţin timp de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui partid politic a fost 6 min. 38 sec., iar minimum – 3 sec.; perioada
18-27 mai 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost 7 min. 7 sec., iar minimum –
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14 sec.; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 5 min.
32 sec., iar minimum – 29 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid
politic a fost 10 min. 25 sec., iar minimum – 14 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune public ”Moldova-1” a reflectat partidele politice relativ
echilibrat, cea mai mare vizibilitate a avut partidele politice: PSRM (în perioada 09-17 mai 2015),
PLDM (în perioada 18-27 mai 2015 şi 28 mai – 06 iunie 2015) şi PL (în perioada 07-14 iunie
2015).
Detaliere:
Subiect
PL
PLDM
PSRM
PCRM
PDM
PPEM
PN
MR
PLD
APL
PPRM
PPDA
PCNM
PLR
PVE
PNL
MPUV
BeLP

Timp total
20 min. 26 sec.
19 min. 11 sec.
14 min. 25 sec.
12 min. 04 sec.
12 min. 04 sec.
10 min. 18 sec.
8 min. 11 sec.
3 min. 43 sec.
3 min. 19 sec.
3 min. 18 sec.
1 min. 46 sec.
1 min. 18 sec.
57 sec.
45 sec.
35 sec.
29 sec.
15 sec.
8 sec.

pozitivă
2 min. 58 sec.
2 min. 59 sec.
43 sec.
2 min. 30 sec.
3 min. 44 sec.
1 min. 40 sec.
1 min. 47 sec.
14 sec.
1 min. 50 sec.
10 min.
0
28 sec.
0
0
14 sec.
26 sec.
0
0

Conotaţie
neutră
14 min. 58 sec.
16 min. 01 sec.
9 min. 43 sec.
8 min. 51 sec.
8 min. 9 sec.
8 min. 38 sec.
6 min. 12 sec.
1 min. 28 sec.
1 min. 29 sec.
2 min. 52 sec.
1 min. 1 sec.
50 sec.
57 sec.
45 sec.
21 sec.
3 sec.
15 sec.
8 sec.

negativă
2 min. 30 sec.
11 sec.
3 min. 59 sec.
43 sec.
11 sec.
0
12 sec.
2 min. 1 sec.
0
16 sec.
45 sec.
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:
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Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Modova-1” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PL a obţinut o conotaţie a reflectării pozitivă datorită subiectelor
despre: D. Chirtoacă s-a lansat oficial în campania electorală, menţionînd că are planuri ambiţioase
pentru capitală (18.05.2015); D. Chirtoacă şi Z. Greceanîi s-ar întîlni în al doilea tur de scrutin, dacă
duminica viitoare ar avea loc alegeri locale (20.05.2015); D. Chirtoacă şi Z. Greceanîi ar obţine cele
mai multe voturi la alegerile locale generale din 14 iunie, iar cele mai multe mandate de consilieri în
CMC le-ar reveni liberalilor, fiind urmaţi de socialişti (26.05.2015); Pe străzile capitalei a apărut un
troleibuz de tip nou, care poate circula autonom, pe energia acumulatoarelor. Deşi este degrevat din
funcţie, D. Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar al Chişinăului, a venit la testarea
troleibuzului, declarînd că acesta este un proiect lansat acum jumătate de an şi că nu putea rata
momentul de testare propriu-zisă (10.06.2015); D. Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar al
Chişinăului, a îndemnat cetăţenii, în cadrul unei conferinţe de presă, să voteze conştient şi
responsabil, enumerînd, totodată, şi acţiunile bune făcute în 8 ani de mandat, adăugînd că pentru
continuarea modernizării Chişinăului are nevoie de echipa PL în CMC (12.06.2015.
De o reflectare pozitivă a beneficiat şi PLDM, în cadrul subiectelor despre: Candidatul
PLDM la funcţia de primar al Chişinăului, S. Urechean, care s-a lansat oficial în campania
electorală, a declarat că prioritatea sa este depolitizarea oraşului şi transformarea lui într-o capitală
europeană (21.05.2015); Locuinţe accesibile pentru fiecare şi la preţ redus, asta îşi propune să
realizeze candidatul PLDM la Primăria mun. Chişinău, S. Urechean, dacă va fi ales primar
(30.05.2015); Candidatul PLDM la funcţia de primar al Capitalei, S. Urechean, şi-a prezentat
obiectivele referitor de Gara Centrală (02.06.2015); Bomba ecologică din comuna Bubuieci va fi
lichidată, asta a promis candidatul la funcţia de primar general al Capitalei, S. Urechean
(05.06.2015); Promisiunile candidatului liberal-democrat la funcţia de primar al Chişinăului, S.
Urechean, că va crea o primărie digitală, menită să faciliteze contactul chişinăuienilor cu autorităţile
publice locale şi să elimine condiţiile propice actului de corupţie (10.06.2015); Liderul liberaldemocraţilor V. Filat a fost decorat cu Ordinul Naţional al României ”Serviciul credincios”, în grad
de Mare Cruce (09.05.2015).
Conotaţia pozitivă pentru PCRM s-a datorat subiectelor despre: Candidatul din partea
PCRM, V. Chirtoca, a declarat că are planuri măreţe şi ar putea schimba aspectul capitalei
(05.06.2015); Cursa auto şi de ciclism în susţinerea candidatului PCRM la funcţia de primar al
Chişinăului, V. Chirtoca (06.06.2015); Candidatul comuniştilor la funcţia de primar al oraşului
Chişinău, V. Chirtoca, şi-a prezentat programul electoral (12.05.2015).
PDM a fost prezentat într-o conotaţie pozitivă în subiectele despre: PDM şi-a prezentat
candidaţii pentru alegerile locale, evenimentul a fost organizat în scuarul Operei Naţionale, iar
preşedintele formaţiunii – Marian Lupu, a venit cu sfaturi pentru colegii săi (28.05.2015); Liderii
PDM au declarat că cei mai de încredere candidaţi la funcţia de primari şi consilieri, care pot realiza
proiecte vitale pentru Republica Moldova, sînt cei din formaţiunea sa (06.06.2015); M. Babuc,
candidat PDM la funcţia de primar al Chişinăului, a vorbit în cadrul unei întîlniri cu alegătorii
despre obiectivele sale prioritare, printre care implementarea unei noi strategii a transportului
public, interzicerea construcţiilor neautorizate, reformarea Pieţei Centrale etc. (11.06.2015);
Democraţii au lansat campania ”Luna familiei în Moldova” (11.05.2015).
PPEM a avut o prestaţie pozitivă în subiectele despre: Combaterea corupţiei şi asigurarea
unui sistem administrativ eficient sînt obiectivele primordiale ale Blocului Electoral ”Platforma
Populară Europeană”, condusă de I. Leancă, care s-a lansat oficial în campania electorală
(18.05.2015).
PLD a fost prezentat pozitiv în subiectele despre: M. Darie, candidat PLD la funcţia de
primar al Chişinăului, a organizat un flash mob contra amplasării gheretelor în centrul Capitalei
(07.06.2015); M Darie, candidat PLD la Primăria Chişinăului, a demolat personal o gheretă de pe
str. Gh. Asachi, pentru a atenţiona alegătorii asupra intenţiei sale de a curăţa centrul oraşului, dacă
cîştigă scrutinul, de chioşcurile care afectează imaginea capitalei şi promovează un mod de viaţă
vicios, deoarece acestea comercializează ţigări şi băuturi alcoolice (10.06.2015).
13

Conotaţia negativă pentru PL s-a datorat subiectelor despre: Şeful serviciului de presă al
PLDM, L. Manole, susţine că PL are probleme de imagine, care au apărut după ce liderii PL au
înfruntat deschis participanţii la mitingul Platformei ”Dreptate şi Adevăr”, compromiţînd, astfel,
orice posibilitate de creare a unei alianţe majoritare (09.06.2015); M. Cîrlig, candidat PPRM la
funcţia de primar al Chişinăului, susţine că în lista de candidaţi PL la funcţia de consilieri
municipali se regăsesc persoane cu reputaţie pătată (11.06.2015); După ce liberalii au făcut publică
o declaraţie a preşedintelui Comisiei pentru relaţii externe a Parlamentul Europei, E. Brok, în care
acesta ar fi menţionat că eşecul formării coaliţiei proeuropene de guvernare din ţara noastră s-ar fi
datorat conduitei PDM şi PLDM, diplomatul european a afirmat că spusele lui au fost tratate eronat
de PL în scop electoral (12.06.2015).
Într-o manieră negativă a fost prezentat şi MR, prin difuzarea subiectelor despre: I. Shor va
fi cercetat în arest la domiciliu, fiind acuzat de gestionarea frauduloasă a Băncii de Economii
(18.05.2015); I. Shor a fost eliberat de sub arest la domiciliu, însă continuă să aibă statut de bănuit
în dosarul BEM (22.05.2015); În cadrul unei conferinţe de presă, combatanţii războiului de la
Nistru îl acuză pe I. Shor de coruperea alegătorilor orheieni (09.06.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, în ştirile electorale şi politice, partidele
politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, în topul celor 10 partide politice, PL a
beneficiat de un volum total de 20 min. 26 sec., dintre care 6 min. 47sec. – intervenţii directe, iar 13
min. 39 sec. – intervenţii indirecte. Fiind urmat de PLDM – cu 19 min. 11 sec., dintre care
intervenţii directe – 8 min. 01 sec., iar intervenţii indirecte – 11 min. 10 sec. Cu o prezenţă de 14
min. 25 sec. a fost mediatizat PSRM, care din volumul total acordat a fost reflectat cu intervenţii
directe – 3 min. 38 sec., iar cu intervenţii indirecte – 10 min. 47 sec. PCRM şi PDM s-au evidenţiat
cu acelaşi volum de timp de 12 min. 4 sec., dintre care 4 min. 15 sec. şi, respectiv, 4 min. 53 sec. –
intervenţii directe, iar 7 min. 49 sec. şi, respectiv, 7 min. 11 sec. – intervenţii indirecte. Din volumul
total de timp de 10 min. 18 sec., PPEM a fost mediatizat în intervenţii directe – 3 min. 30 sec., iar în
intervenţii indirecte – 6 min. 48 sec. Pe poziţia a şaptea s-a poziţionat PN, cu 8 min. 11 sec., care a
fost mediatizat atît direct (2 min. 31 sec.), cît şi indirect (5 min. 40 sec.). MR a obţinut intervenţii
directe 30 sec., iar indirecte – 3 min. 13 sec. PLD, din volumul total de timp de 3 min. 19 sec., a
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obţinut intervenţii directe – 1 min. 3 sec. şi intervenţii indirecte – 2 min. 16 sec., iar PPRM, din
volumul total de timp de 1 min. 46 sec., a acumulat intervenţii directe 39 sec., şi intervenţii indirecte
– 1 min. 7 sec.
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul public de televiziune ”Moldova-1” a
reflectat 13 concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul public de televiziune ”Moldova-1”
a reflectat doar 5 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Chirtoca, M. Babuc, A. Prohniţchi, Z.
Greceanîi,
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul public de televiziune ”Moldova-1”
a reflectat doar 10 candidaţi electorali: S. Urechean, D. Cirtoacă, O. Nantoi, O. Brega, I. Caşu, M.
Babuc, Z. Greceanîi, M. Darie, V. Chirtoca şi G. Petrenco.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul public de televiziune
”Moldova-1” a reflectat doar 8 candidaţi electorali: S. Urechean, V. Chirtoca, O. Nantoi, Z.
Greceanîi, M. Darie, M. Babuc, D. Chirtoacă, I. Caşu.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul public de televiziune ”Moldova-1”
a reflectat doar 12 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, M. Darie, M. Cîrlig, M. Babuc, S. Urechean,
O. Nantoi, V. Chirtoca, I. Caşu, G. Petrenco, Z. Greceanîi, T. Ţurcanu şi A. Prohniţchi.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul public de televiziune ”Moldova-1” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult
sau mai puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de
timp acordat unui concurent electoral a fost 2 min. 15 sec., iar minimum – 18 sec.; perioada 18-27
mai 2015 – maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 3 min. 21 sec., iar minimum –
14 sec.; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 3
min. 41 sec., iar minimum – 1 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui
concurent electoral a fost 1 min. 58 sec., iar minimum – 14 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune public ”Moldova-1” a reflectat candidaţii electorali
relativ echilibrat, cea mai mare vizibilitate a avut candidatul electoral din partea PL, D. Chirtoacă
(în perioada 09-17 mai 2015) şi S. Urechean (în perioada 28 mai – 6 iunie 2015).
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

S.Urechean, PLDM
D.Chirtoacă, PL
D.Chirtoacă, PRIM
O.Nantoi, PPEM
V.Chirtoca, PCRM
M.Babuc, PDM
M.Babuc, GUV
M.Darie, PLD
Z.Greceanîi, PSRM
I.Caşu, PN
M.Cîrlig, PPRM
O.Brega, PPDA
G.Petrenco, PCNM
A.Prohniţchi, PVE
T.Ţurcan, PNL

8 min. 37 sec.
5 min. 4 sec.
1 min. 52 sec.
4 min.
3 min. 59 sec.
3 min. 31 sec.
20 sec.
3 min. 10 sec.
2 min. 38 sec.
1 min. 55 sec.
1 min. 43 sec.
1 min. 11 sec.
57 sec.
35 sec.
19 sec.

2 min. 43 sec.
2 min. 20 sec.
0
50 sec.
2 min. 21 sec.
1 min. 25 sec.
0
1 min. 50 sec.
34 sec.
1 min. 19 sec.
0
28 sec.
0
14 sec.
19 sec.

Conotaţie
neutră
5 min. 54 sec.
2 min. 44 sec.
1 min. 42 sec.
3 min. 10 sec.
1 min. 38 sec.
2 min. 6 sec.
20 sec.
1 min. 20 sec.
1 min. 32 sec.
36 sec.
58 sec.
43 sec.
57 sec.
21 sec.
0

negativă
0
0
0
0
0
0
0
0
32 sec.
0
45 sec.
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, S. Urechean a fost tratat pozitiv în cadrul subiectelor despre: S.
Urechean s-a lansat oficial în campania electorală, avînd ca prioritate depolitizarea oraşului şi
transformarea lui într-o capitală europeană (21.05.2015); Locuinţe accesibile pentru fiecare şi la
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preţ redus, asta îşi propune să realizeze candidatul PLDM la Primăria mun. Chişinău, S. Urechian,
dacă va fi ales primar (30.05.2015); Candidatul PLDM la funcţia de primar al Capitalei, S.
Urechean, şi-a prezentat obiectivele referitor de Gara Centrală (02.06.2015); Bomba ecologică din
comuna Bubuieci va fi lichidată, asta a promis candidatul la funcţia de primar general al Capitalei,
S. Urechean (05.06.2015); S. Urechean promite că va crea o primărie digitală, menită să faciliteze
contactul chişinăuienilor cu autorităţile publice locale şi să elimine condiţiile propice actului de
corupţie (10.06.2015).
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi D. Chirtoacă, în cadrul subiectelor despre:
Candidatul PL la funcţia de primar al Capitalei are planuri ambiţioase, propunîndu-şi să creeze mai
multe locuri de muncă, să reînnoiască complet parcul de troleibuze, să repare străzile din cartiere, să
înceapă izolarea termică a blocurilor de locuit şi să continue fluidizarea traficului rutier
(18.05.2015); D. Chirtoacă şi Z. Greceanîi s-ar întîlni în al doilea tur de scrutin, dacă duminica
viitoare ar avea loc alegeri locale (20.05.2015); D. Chirtoacă şi Z. Greceanîi ar obţine cele mai
multe voturi la alegerile locale generale din data de 14 iunie (26.05.2015); Pe străzile capitalei a
apărut un troleibuz de tip nou, care poate circula autonom, pe energia acumulatoarelor. Deşi este
degrevat din funcţie, D. Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar al Chişinăului, a venit la
testarea troleibuzului, declarînd că acesta este un proiect lansat acum jumătate de an şi că nu putea
rata momentul de testare propriu-zisă (10.06.2015); D. Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar
al Chişinăului, a îndemnat cetăţenii, în cadrul unei conferinţe de presă, să voteze conştient şi
responsabil, enumerînd, totodată, şi acţiunile bune făcute în 8 ani de mandat, adăugînd că pentru
continuarea modernizării Chişinăului are nevoie de echipa PL în CMC (12.06.2015).
O prezenţă pozitivă a avut şi V. Chirtoca, în subiectele despre: V. Chirtoca a declarat că are
planuri măreţe şi ar putea schimba aspectul capitalei (05.06.2015); Cursa auto şi de ciclism în
susţinerea candidatului PCRM la funcţia de primar al Chişinăului, V. Chirtoca (06.06.2015); V.
Chirtoca, candidatul comuniştilor la funcţia de primar al Chişinăului, a început reabilitarea plajei
lacului Ghidighici (09.06.2015); Declaraţia lui V. Chirtoca făcută la ieşirea de la vot: „Noi trebuie,
în primul rînd, să facem să fie frumos, să locuiască aici mulţi oameni fericiţi, să ne ocupăm cu
problemele sociale, foarte rapid să ne ocupăm cu dînsele, să formăm structuri care să vină la toţi
oamenii” (14.06.2015).
M. Babuc a avut o prestaţie pozitivă în cadrul subiectelor despre: M. Babuc, candidat PDM
la funcţia de primar al Chişinăului, care a vorbit în cadrul unei întîlniri cu alegătorii despre
obiectivele sale prioritare, printre care implementarea unei noi strategii a transportului public,
interzicerea construcţiilor neautorizate, reformarea Pieţei Centrale etc. (11.06.2015).
Într-o manieră pozitivă a fost tratat şi M. Darie, în subiectele despre: Candidatul PLD la
funcţia de primar al Chişinăului, M. Darie, a organizat un flash mob contra amplasării gheretelor în
centrul Capitalei (07.06.2015); M Darie, candidat PLD la Primăria Chişinăului, a demolat personal
o gheretă de pe str. Gh. Asachi, pentru a atenţiona alegătorii asupra intenţiei sale de a curăţa centrul
oraşului, dacă cîştigă scrutinul, de chioşcurile care afectează imaginea capitalei şi promovează un
mod de viaţă vicios, deoarece acestea comercializează ţigări şi băuturi alcoolice (10.06.2015).
Conotaţia pozitivă a reflectării, I. Caşu a obţinut-o prin difuzarea subiectelor despre: Ilian
Caşu, s-a lansat oficial în campania electorală, priorităţile echipei sale fiind promovarea
transparenţei decizionale în administraţia locală a municipiului şi combaterea corupţiei
(26.05.2015); Discursul electoral al lui I. Caşu în cadrul marşului organizat de către Partidul Nostru
pentru alegeri corecte (10.06.2015).
Z. Greceanîi a fost nuanţată negativ în subiectele despre: Acuzaţiile comunistului V. Gurău
aduse la adresa unor deputaţi PSRM, precum că ar fi beneficiat ilegal de terenuri în orăşelul
Stăuceni, iar Z. Greceanîi şi I. Dodon ar fi stat la baza devalorizării BEM (03.06.2015);
Negativ a fost reflectat şi M. Cîrlig prin difuzarea subiectului despre: Candidatul PPRM, M.
Cîrlig, este acuzat de liderul PL, M. Ghimpu, de corupţie, drept replică la acuzaţiile acestuia făcute
anterior, precum că pe lista liberalilor la funcţia de consilieri municipali se află persoane cu
reputaţia pătată (11.06.2015).
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Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 89,4%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 10,6%.
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Prime
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Prime” a mediatizat 12
partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 43,2%, iar cele de
opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 52,5% din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în
cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Prime” a reflectat
doar 9 partide politice: PDM, PSRM, MR, PCRM, PL, PPRM, PN, PLDM şi BeLP.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PDM, PCRM, PLDM, MR, PN, PL, PSRM, PPEM, PLD şi PPE.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Prime” a
reflectat doar 8 partide politice: PDM, PLDM, PCRM, PPEM, PL, MR, PLD şi PVE.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PDM, PL, PLDM, PN, PPEM, PLD, PCRM, MR, PSRM şi BeLP.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”Prime” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 8 partide
politice şi un bloc electoral; perioada 18-27 mai 2015 – 10 partide politice şi un bloc electoral;
perioada 28 mai – 06 iunie 2015 – 8 partide politice; perioada 07-14 iunie 2015 – 10 partide politice
şi un bloc electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”Prime” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin timp
de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui partid politic a fost 7 min. 18 sec., iar minimum – 8 sec.; perioada 18-27 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui partid politic a fost 9 min. 42 sec., iar minimum – 2 sec.; perioada
28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 5 min. 17 sec., iar
minimum – 6 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost
8 min. 27 sec., iar minimum – 21 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune ”Prime” a acordat spaţiu, preponderent, concurenţilor
electorali înscrişi pe lista electorală a Partidului Democrat din Moldova (în perioadele: 09-17 mai
2015; 18-27 mai 2015 şi 28-06 iunie).
Detaliere:
Subiect
PDM
PLDM
PL
PCRM
MR
PN
PPEM
PSRM
APL
PLD
PPRM
BeLP
PNL
PVE

Timp total
30 min. 46 sec.
14 min. 05 sec.
12 min. 29 sec.
11 min. 50 sec.
7 min. 54 sec.
06 min. 39 sec.
05 min. 49 sec.
05 min. 20 sec.
04 min. 27 sec.
02 min. 13 sec.
01 min. 17 sec.
37 sec.
21 sec.
06 sec.

pozitivă
15 min. 39 sec.
03 min. 03 sec.
01 min. 42 sec.
28 sec.
2 min. 06 sec.
01 min. 28 sec.
35 sec.
03 sec.
01 min. 23 sec.
19 sec.
0
0
0
03 sec.

Conotaţie
neutră
15 min. 07 sec.
10 min. 39 sec.
09 min. 09 sec.
10 min. 55 sec.
04 min. 29 sec.
05 min. 03 sec.
05 min. 14 sec.
01 min. 16 sec.
02 min. 21 sec.
01 min. 54 sec.
01 min. 17 sec.
37 sec.
21 sec.
03 sec.

negativă
0
23 sec.
01 min. 38 sec.
27 sec.
01 min. 19 sec.
08 sec.
0
04 min. 01 sec.
43 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Prime” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, PDM a fost prezentat într-o conotaţie pozitivă în subiectele despre: Candidatul
PDM la funcţia de primar al oraşului Donduşeni, P. Matrinciuc, a declarat că este dispus să ia
măsuri astfel încât oraşul să devină atractiv pentru tinerii de acolo (18.05.2015); C. Ursachi,
candidat din partea PDM, a prezentat realizările obţinute şi proiectele de viitor pentru s. Rubleniţa,
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r-nul Soroca (19.05.2015); "Cei care doresc continuitatea lucrurilor care au fost începute vor
participa la votare şi vor alege unicul candidat", susţine candidatul PDM la funcţia de primar din
satul Puhoi, P. Frunze (20.05.2015); Unul dintre candidaţii din partea PDM pentru funcţia de primar
al oraşului Basarabeasca, V. Potcovali, propune o soluţie pentru problema instituţiilor medicale
raionale (20.05.2015); Premierul de la Bucureşti, V. Ponta, împreună cu ambasadorul României la
Chişinău, Marius Lazurca, şi liderul PDM, M. Lupu, au vizitat Institutul Mamei şi Copilului, unde
au fost efectuate mai multe lucrări din banii donaţi anterior de Guvernul României (21.05.2015);
Primarul şi candidatul din partea PDM la o nouă funcţie de primar al oraşului Căuşeni, G.
Repeşciuc, a declarat că proiectele de modernizare a infrastructurii oraşului vor continua
(21.05.2015); Renovarea capitală a instituţiilor de învăţământ, construcţia apartamentelor sociale
pentru tinerii specialişti şi noi terenuri de sport sînt cîteva dintre priorităţile candidatului PDM
pentru Primăria Chişinău, M. Babuc, enunţate în cadrul unei întâlniri cu profesorii Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei (25.05.2015); PDM a creat Consiliul pentru Dezvoltare Locală, noul organ vine
în ajutorul viitorilor primari (28.05.2015); La Liceul ”M. Eminescu” din Chişinău, în care se va afla
o secţie de votare, a fost instalată, cu contribuţia PDM, o rampă de acces pentru persoanele cu
dizabilităţi (30.05.2015); M. Babuc, candidat PDM la funcţia de primar al Chişinăului, a vorbit
despre bucuria pe care o avea în copilărie venind la circ şi despre satisfacţia simţită acum, văzînd că
instituţia porneşte, după renovare, pe calea revenirii la activitate completă (31.05.2015); „Primăria
familiei tale”, organizată de PDM, e tot mai solicitată de chişinăuieni, unele probleme ale acestora
fiind deja soluţionate, iar M. Babuc, candidat PDM la funcţia de primar, a promis alegătorilor că va
fi alături de ei indiferent de rezultatele scrutinului (02.06.2015); ”Servicii medicale de calitate,
majorarea fondurilor bugetare pentru spitale şi modernizarea instituţiilor sanitare sînt doar cîteva
dintre promisiunile făcute de Monica Babuc, aflată într-o vizită la Spitalul ”Sfînta Treime” din
Capitală (08.06.2015); Candidatul PDM la funcţia de primar general, M. Babuc, la o întîlnire cu
reprezentanţii unei fabrici de confecţii din Chişinău, a declarat că dacă va ajunge primar, va ajuta
companiile private din Capitală să le asigure angajaţilor cantine la locul de muncă (10.06.2015); Mii
de locuitori ai oraşului Bălţi au asistat la un concert de zile mari organizat de PDM, iar candidatul
democraţilor pentru funcţia de primar al municipiului Bălţi, S. Chiseliov, a chemat oamenii să fie
mai uniţi şi responsabili pentru a rezolva problemele oraşului (11.06.2015); Salarii mai mari şi
condiţii mai bune de muncă, asta le promite angajaţilor Întreprinderii "Spaţii Verzi" candidatul
Partidului Democrat pentru funcţia de primar al Capitalei, M. Babuc (12.06.2015); Inaugurarea în
satul Cunicea, raionul Floreşti, a Monumentului eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial,
renovat recent cu sprijinul PDM (09.05.2015); Festivalul Familiei la Ialoveni, sub patronajul PDM
(10.05.2015); Partidul Democrat a lansat campania ”Luna familiei în Moldova”, eveniment ce se va
desfăşura pe parcursul a 30 de zile (11.05.2015); Candidaţii din partea PDM pentru funcţiile de
primari, consilieri locali şi raionali din raionul Nisporeni îşi propun dezvoltarea infrastructurii
localităţilor şi vor să continue proiectele începute (16.05.2015); Festivalul Familiei la Nisporeni,
sub patronajul PDM (16.05.2015); Festivalul Familiei la Călăraşi, sub patronajul PDM
(17.05.2015).
De o reflectare pozitivă a beneficiat şi PLDM, în cadrul subiectelor despre: Candidatul
Partidului Liberal Democrat din Moldova, S. Urechean, s-a lansat în campania electorală
(21.05.2015); S. Urechean, candidat PLDM la funcţia de primar al Chişinăului, preconizează
strămutarea Gării Auto Centrale în zona Gării de Nord şi transformarea str. Mitropolit Varlaam în
zonă pietonală (02.06.2015); S. Urechean, candidat PLDM la funcţia de primar, a ţinut o conferinţă
de presă pe malul Bîcului, unde şi-a prezentat proiectul de transformare a rîului în unul navigabil
(04.05.2015).
Pozitiv a fost nuanţat şi MR, în subiectele despre: Candidatul la funcţia de primar al
Orheiului, I. Shor, a declarat că vrea să facă din localitate un oraş european, promiţînd să înveţe
limba de stat în 3 luni, să dezvolte infrastructura oraşului, să creeze noi locuri de muncă, chiar dacă
nu are de gînd să se mute cu traiul la Orhei (30.05.2015); Omul de afaceri I. Shor candidează pentru
funcţia de primar al oraşului Orhei, susţinut de MR (15.05.2015).
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PSRM a obţinut o conotaţie negativă a reflectării datorită difuzării subiectelor despre:
Consilierii municipali din CMC din partea PCRM au solicitat retragerea imunităţii parlamentare a
cinci deputaţi socialişti (19.05.2015); Show electoral cu bătaie la Primăria Chişinău, în care au fost
implicaţi doi deputaţi socialişti (14.05.2015); Legea ”pumnului” pe un şantier din sectorul Botanica,
unde cîţiva deputaţi şi activişti socialişti au provocat o bătaie (15.05.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost reflectate atît
direct, cît şi indirect. Astfel, în topul celor 10 concurenţi electorali, de cea mai mare vizibilitate a
beneficiat PDM, atît prin intervenţii directe – 13 min. 44 sec., cît şi indirecte – 17 min. 02 sec., din
volumul total de timp de 30 min. 46 sec., urmat PLDM, cu un volum total de 14 min. 5 sec., dintre
care direct – 6 min. 23 sec., iar indirect – 7 min. 42 sec. Cu o prezenţă de 12 min. 29 sec. a fost
reflectat PL, care din volumul total de timp de a obţinut 4 min. 44 sec. – intervenţii directe, iar 7
min. 45 sec. – intervenţii indirecte. PCRM, din timpul total de 11 min. 50 sec., a fost mediatizat în
intervenţii directe – 5 min. 39 sec., iar în intervenţii indirecte – 6 min. 11 sec. Din volumul total de
timp de 7 min. 54 sec., MR a acumulat intervenţii directe 57 sec., iar intervenţii indirecte – 6 min.
57 sec. Pe poziţia a şasea s-a situat PN, care din volumul total de timp de 6 min. 39 sec. a avut
intervenţii directe – 2 min. 18 sec., iar intervenţii indirecte – 4 min. 21 sec. PPEM a beneficiat atît
de intervenţii directe (2 min. 17 sec.), cît şi de intervenţii indirecte (3 min. 32 sec.), din volumul
total de timp de 5 min. 49 sec., urmat de PSRM, cu un volum total de timp de 5 min. 20 sec., dintre
care 17 sec. – intervenţii directe, iar 5 min. 3 sec. – intervenţii indirecte. PLD a fost mediatizat
direct 54 sec., iar indirect – 1 min. 19 sec., din volumul total de timp de 2 min. 13 sec. PPRM,
poziţionat pe a 10-a poziţie, a obţinut intervenţii directe de 16 sec., iar indirecte – de 1 min. 1 sec.,
din volumul total de timp de 1 min. 17 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Prime” a reflectat 10
concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Prime” a reflectat
doar 5 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Chirtoca, M. Babuc, M. Cîrlig şi I. Caldare.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Prime” a reflectat
doar 8 candidaţi electorali: M. Babuc, S. Urechean, V. Chirtoca, O. Nantoi, D. Chirtoacă, I. Caşu,
M. Darie şi I. Caldare.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Prime” a
reflectat doar 6 candidaţi electorali: S. Urechean, M. Babuc, V. Chirtoca, O. Nantoi, M. Darie şi D.
Chirtoacă.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Prime” a reflectat
doar 9 candidaţi electorali: M. Babuc, D. Chirtoacă, S. Urechean, M. Darie, I. Caşu, O. Nantoi, V.
Chirtoca, I. Caldare şi Z. Greceanîi.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”Prime” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai
puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui concurent electoral a fost 2 min. 44 sec., iar minimum – 8 sec.; perioada 18-27 mai
2015 – maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 2 min. 54 sec., iar minimum – 2
sec.; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 3 min.
32 sec., iar minimum – 9 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui
concurent electoral a fost 3 min. 51 sec., iar minimum – 20 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Prime” a reflectat candidaţii electorali din mun.
Chişinău la funcţia de primar general de Chişinău relativ echilibrat.
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Detaliere:
Subiect
M. Babuc, PDM
M. Babuc, GUV
S. Urechean, PLDM
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
V. Chirtoca, PCRM
O. Nantoi, PPEM
M. Darie, PLD
I. Caşu, PN
M. Cîrlig, PPRM
I. Caldare, BeLP
Z. Greceanîi, PSRM

Timp total
10 min. 06 sec.
28 sec.
07 min. 43 sec.
04 min. 30 sec.
02 min. 10 sec.
05 min. 03 sec.
03 min. 03 sec.
02 min. 13 sec.
01 min. 53 sec.
01 min. 17 sec.
37 sec.
20 sec.

pozitivă
04 min. 41 sec.
0
03 min. 03 sec.
01 min. 39 sec.
0
25 sec.
35 sec.
19 sec.
24 sec.
0
0
0

Conotaţie
neutră
05 min. 25 sec.
28 sec.
04 min. 17 sec.
02 min. 42 sec.
01 min. 22 sec.
04 min. 38 sec.
02 min. 28 sec.
01 min. 54 sec.
01 min. 29 sec.
01 min. 17 sec.
37 sec.
20 sec.

negativă
0
0
23 sec.
09 sec.
48 sec.
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, M. Babuc a avut o prestaţie pozitivă în cadrul subiectelor despre:
Candidatul democraţilor pentru Primăria Capitalei, M. Babuc, a participat la Festivalul
Cozonacului, desfăşurat de Organizaţia Femeilor Democrate din Republica Moldova (22.05.2015);
Renovarea capitală a instituţiilor de învăţământ, construcţia apartamentelor sociale pentru tinerii
specialişti şi noi terenuri de sport sînt cîteva dintre priorităţile candidatului PDM pentru Primăria
Chişinău, M. Babuc, enunţate în cadrul unei întâlniri cu profesorii Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei (25.05.2015); ”Mai puţină politică şi mai multe fapte bune”, acesta a fost mesajul
candidatului democraţilor pentru Primăria Capitalei, M. Babuc, în faţa a sute de elevi ai Colegiului
"Mondostud-Art" (27.05.2015); M. Babuc, candidat PDM la funcţia de primar al Chişinăului, a
vorbit despre bucuria pe care o avea în copilărie venind la circ şi despre satisfacţia simţită acum,
văzînd că instituţia porneşte, după renovare, pe calea revenirii la activitate completă (31.05.2015);
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„Primăria familiei tale”, organizată de PDM, e tot mai solicitată de chişinăuieni, unele probleme ale
acestora fiind deja soluţionate, iar M. Babuc, candidat PDM la funcţia de primar, a promis
alegătorilor că va fi alături de ei indiferent de rezultatele scrutinului (02.06.2015); ”Servicii
medicale de calitate, majorarea fondurilor bugetare pentru spitale şi modernizarea instituţiilor
sanitare sînt doar cîteva dintre promisiunile făcute de Monica Babuc, aflată într-o vizită la Spitalul
”Sfînta Treime” din Capitală (08.06.2015); Candidatul PDM la funcţia de primar general, M.
Babuc, la o întîlnire cu reprezentanţii unei fabrici de confecţii din Chişinău, a declarat că dacă va
ajunge primar, va ajuta companiile private din Capitală să le asigure angajaţilor cantine la locul de
muncă (10.06.2015); Salarii mai mari şi condiţii mai bune de muncă, asta le promite angajaţilor
Întreprinderii "Spaţii Verzi" candidatul Partidului Democrat pentru funcţia de primar al Capitalei,
M. Babuc (12.06.2015); Ultimii candidaţi pentru funcţia de primar al capitalei s-au înscris la CEC
(15.05.2015).
S. Urechean a fost tratat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Candidatul Partidului Liberal
Democrat din Moldova, S. Urechean, s-a lansat oficial în campania electorală (21.05.2015); S.
Urechean, candidat PLDM la funcţia de primar al Chişinăului, preconizează strămutarea Gării Auto
Centrale în zona Gării de Nord şi transformarea str. Mitropolit Varlaam în zonă pietonală
(02.06.2015); S. Urechean, candidat PLDM la funcţia de primar, a ţinut o conferinţă de presă pe
malul Bîcului, unde şi-a prezentat proiectul de transformare a rîului în unul navigabil (04.05.2015);
S. Urechean are intenţia de a implementa după alegeri un sistem digital prin intermediul căruia
oamenii să poată obţine on-line avizele necesare pentru certificatele de urbanism sau de privatizare:
”Sarcina mea este reducerea la zero a proceselor corupţionale din administraţia publică locală"
(10.06.2015).
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi D. Chirtoacă, în cadrul subiectelor despre: D.
Chirtoacă s-a lansat în campania electorală pe scările Cascadei din Parcul Valea Morilor
(18.05.2015); Troleibuzul fără fir a fost prezentat presei, de la eveniment nu a lipsit candidatul
liberalilor la funcţia de primar, D. Chirtoacă (10.06.2015); ”Noi, Partidul Liberal, chemăm întreaga
societate, indiferent de originea etnică, nu împărţim oamenii în verzi, albaştri, roşii sau de alte
culori. Să ne unim cu toţii, pentru ca după 14 iunie să putem face dreptate pentru Moldova la toate
nivelele", a declarat candidatul PL pentru funcţia de primar al Capitalei, D. Chirtoacă (12.06.2015);
La ieşirea de la vot, D. Chirtoacă a declarat presei: "Am votat pentru continuarea dezvoltării
europene a Chişinăului, pentru că aşa cum am început în 2007 – un primar tânăr, o capitală
europeană –, acest lucru o să fie dus până la capăt" (14.06.2015.
Conotaţia negativă a reflectării pentru D. Chirtoacă, s-a datorat subiectului despre:
Candidatul la funcţia de primar al Chişinăului, M. Cârlig, l-a acuzat pe D. Chirtoacă de înstrăinarea
ilegală a unui teren de lângă Spitalul Clinic Republican (12.05.2015).
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Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 83,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 16,5%.
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Canal 3
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a mediatizat
14 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 49,2%, iar cele
de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 49,2% din volumul total al subiecţilor politici
reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PDM, PSRM, MR, PL, PCRM, PPRM, PN, PPEM, PLD şi PVE.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PDM, PCRM, MR, PLDM, PSRM, PL, PPEM, PN, PLD şi BeLP.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a
reflectat doar 8 partide politice: PDM, PCRM, PLDM, PPEM, PLD, PL, MR şi PVE.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a
reflectat doar 9 partide politice: PDM, PL, PLDM, PPEM, PLD, PN, PCRM, BeLP şi PNL.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”Canal 3” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 13 partide
politice şi un bloc electoral; perioada 18-27 mai 2015 – 9 partide politice şi un bloc electoral;
perioada 28 mai – 06 iunie 2015, 8 partide politice; perioada 07-14 iunie 2015 – 8 partide politice şi
un bloc electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”Canal 3” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin timp
de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui partid politic a fost 10 min. 38 sec., iar minimum – 3 sec.; perioada 18-27 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui partid politic a fost 14 min. 3 sec., iar minimum – 2 sec.; perioada
28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 5 min. 49 sec., iar
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minimum – 35 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost
6 min. 52 sec., iar minimum – 9 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Canal 3” a acordat spaţiu, preponderent, concurenţilor
electorali înscrişi pe lista electorală a Partidului Democrat din Moldova (în perioadele: 09-17 mai
2015 şi 18-27 mai).
Detaliere:
Subiect
PDM
PCRM
PLDM
PL
MR
PSRM
PPEM
PN
PLD
APL
PPRM
BeLP
PVE
PNL
PPDA
PPM

Timp total
37 min. 22 sec.
12 min. 38 sec.
12 min. 14 sec.
10 min. 08 sec.
7 min. 36 sec.
5 min. 14 sec.
5 min. 9 sec.
3 min. 5 sec.
2 min. 51 sec.
1 min. 34 sec.
57 sec.
55 sec.
49 sec.
9 sec.
4 sec.
3 sec.

pozitivă
15 min. 49 sec.
1 min. 42 sec.
1 min. 45 sec.
1 min. 16 sec.
1 min. 16 sec.
0
15 sec.
0
0
20 sec.
0
0
2 sec.
0
0
0

Conotaţie
neutră
21 min. 33 sec.
10 min. 18 sec.
10 min. 11 sec.
8 min. 15 sec.
5 min. 11 sec.
1 min. 23 sec.
4 min. 54 sec.
3 min. 5 sec.
2 min. 41 sec.
56 sec.
57 sec.
50 sec.
47 sec.
9 sec.
4 sec.
3 sec.

negativă
0
38 sec.
18 sec.
37 sec.
1 min. 9 sec.
3 min. 51 sec.
0
0
10 sec.
18 sec.
0
5 sec.
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:
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Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Canal 3” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PDM a fost prezentat într-o conotaţie, accentuat, pozitivă în subiectele
despre: Inaugurarea în satul Cunicea, raionul Floreşti, a Monumentului eroilor căzuţi în cel de-al
Doilea Război Mondial, renovat recent cu sprijinul PDM (09.05.2015); Festivalul Familiei la
Ialoveni, sub patronajul PDM (10.05.2015); Organizaţia teritorială a PDM a prezentat lista de
candidaţi pentru funcţia de primar al oraşului Ialoveni şi la posturile de consilieri locali şi raionali
(10.05.2015); Partidul Democrat a lansat campania ”Luna familiei în Moldova”, eveniment ce se va
desfăşura pe parcursul a 30 de zile (11.05.2015); Sarcinile prioritare ale democraţilor prezentate de
preşedintele organizaţiei teritoriale PDM din Briceni, Gnatiuc (15.05.2015); Festivalul Familiei la
Nisporeni, sub patronajul PDM (16.05.2015); Festivalul Familiei la Călăraşi, sub patronajul PDM
(17.05.2015); Candidatul din partea PDM la funcţia de primar al satului Valea Perjei, r-nul Taraclia,
P. Todorov, propune soluţii pentru problema iluminării stradale a localităţii (19.05.2015);
Candidaţii PDM la funcţia de primari în raionul Taraclia vin cu soluţii pentru rezolvarea mai multor
probleme cu care se confruntă raionul lor (20.05.2015); Actualul primar al oraşului Căuşeni şi
candidat din partea PDM la alegerile din 14 iunie 2015, G. Repeşciuc, a declarat că proiectele de
modernizare a infrastructurii oraşului vor continua (21.05.2015); Reparaţia liceului este una dintre
priorităţile candidatului din partea PDM la funcţia de primar al satului Talmaza, r-nul Ştefan Vodă,
V. Pleşca (22.05.2015); „Târgul Cozonacilor”, o acţiune de caritate organizată de femeile
democrate din Chişinău, cu ocazia sărbătorii Înălţarea Domnului (22.05.2015); Candidatul din
partea PDM la alegerile din 14 iunie curent şi actualul primar al satului Varniţa, r-nul Anenii Noi,
A. Nichitenco, a prezentat realizările obţinute şi priorităţile de viitor (23.05.2015); În cadrul
prezentării candidaţilor PDM, M. Lupu a declarat că actualii, dar şi viitorii primari PDM au
constituit Consiliul pentru dezvoltare locală, iar M. Babuc menţionează că va face mai puţină
politică şi mai multe fapte bune (28.05.2015); Prezentarea candidatului la funcţia de primar al or.
Orhei din partea PDM, I. Stratulat, care susţine că va moderniza oraşul (28.05.2015); Candidatul
PDM la funcţia de primar general al Capitalei, M. Babuc, a participat la deschiderea Arenei Mici a
Circului din Chişinău (01.06.2015); Candidatul PDM, M. Babuc, vede viitorul oraşului în culori
aprinse, asta după ce a participat, împreună cu tinerii pictori, la o acţiune interactivă de desen cu
tema ,,Să colorăm Chişinăul" (03.06.2015); Rîndurile mari la primirea pensiei şi a compensaţiilor
vor rămîne în trecut, asta după ce PDM şi PLDM au aprobat un proiect de lege care simplifică
procedura de primire a pensiei (03.06.2015); Meritul locuinţelor sociale oferite profesorilor şi
medicilor din raionul Criuleni aparţine candidatul la funcţia de primar din partea PDM, V. Paladi
(04.06.2015); În satul Nimoreni, r-nul Ialoveni, primarul degrevat, A. Covali, a reuşit să
implementeze mai multe proiecte pentru renovarea infrastructurii satului şi afirmă că va continua să
contribuie la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor (09.06.2015); În cadrul unei vizite la o fabrică din
Capitală, candidatul PDM, M. Babuc, a declarat că administraţia locală ar trebui să stabilească
parteneriate cu firmele private din Chişinău pentru ca salariaţii să beneficieze de condiţii mai bune
la locul de muncă, iar dacă va ajunge primar general va ajuta companiile private să le asigure
angajaţilor cantine la locul de muncă (10.06.2015); Candidatul la funcţia de primar al mun.
Chişinău din partea PDM, M. Babuc, le-a făcut mai multe promisiuni muncitorilor de la spaţii verzi,
printre care majorarea salariilor şi îmbunătăţirea mediului de muncă (12.06.2015); În cadrul
forumului Socialiştilor Europeni, PDM a primit statutul de membru asociat, acesta fiind un fenomen
fără precedent pentru un partid de pe teritoriul post sovietic (13.06.205).
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi PCRM, în cadrul subiectelor despre: Pe urmele lui
S. Urechean merge şi V. Chirtoca, candidat din partea PCRM, promiţînd şi el că va transforma rîul
Bîc în unul navigabil (05.06.2015); V. Chirtoca, candidat la funcţia de primar general din partea
PCRM, s-a plimbat cu bicicleta pe străzile oraşului, iar susţinătorii candidatului se arată optimişti în
vederea soluţionării de către candidat a problemelor Chişinăului (06.06.2015).
Conotaţia pozitivă a reflectării pentru PLDM s-a datorat subiectelor despre: Rîndurile mari
la primirea pensiei şi a compensaţiilor vor rămîne în trecut, asta după ce PDM şi PLDM au aprobat
un proiect de lege care simplifică procedura de primire a pensiei (03.06.2015); S. Urechean, în
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programul său electoral, propune un proiect de modernizare a rîului Bîc (04.06.2015); Pe urmele lui
S. Urechean merge şi V. Chirtoca, candidat din partea PCRM, promiţînd şi el că va transforma rîul
Bîc în unul navigabil (05.06.2015).
PSRM a avut o prestaţie negativă în cadrul subiectelor despre: Scandal cu bătaie la Primăria
Chişinău, în care au fost implicaţi doi deputaţi socialişti (14.05.2015); Un grup de deputaţi socialişti
au fost implicaţi într-un nou conflict, deja pe un şantier de construcţie din sectorul Botanica
(15.05.2015); Comportamentul deputaţilor PSRM implicaţi în mai multe scandaluri a ajuns în
atenţia Parlamentului (16.05.2015); Consilierii municipali din partea PCRM au intenţia de a-i lăsa
fără imunitate parlamentară pe deputaţii socialişti care au încercat intenţionat să întrerupă şedinţa
Primăriei (18.05.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, în ştirile electorale şi politice, partidele
politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, în topul celor 10 partide politice, prima
poziţie a fost obţinută de PDM, care a fost reflectat direct 21 min. 19 sec., indirect – 16 min. 03
sec., din volumul total de intervenţii de 37 min. 22 sec., urmat de PCRM, prin intervenţii directe – 5
min. 44 sec. şi indirectă – 6 min. 54 sec., din volumul total de 12 min. 38 sec. PLDM, din volumul
total de 12 min. 14 sec., a fost reflectat în intervenţii directe 4 min. 7 sec., iar indirecte – 8 min. 7
sec. PL a fost mediatizat direct 10 min. 8 sec., indirect – 3 min. 37 sec., din volumul total de timp de
6 min. 31 sec. MR a fost reflectat cu intervenţii directe – 7 min. 36 sec., indirecte – 38 sec., din
volumul total de timp de 6 min. 58 sec., iar PSRM, în cea mai mare parte, a fost reflectat indirect –
4 min. 51 sec., şi indirect – 23 sec. Din volumul total de timp de 5 min. 9 sec., PPEM a avut
intervenţii directe – 2 min. 1 sec., indirecte – 3 min. 8 sec., iar PN a fost mediatizat direct – 1 min.,
indirect – 2 min. 5 sec. PLD a avut o prezenţă de 2 min. 51 sec., dintre care 47 sec. – intervenţii
directe, 2 min. 4 sec. – intervenţii indirecte. PPRM a avut intervenţii directe – 14 sec., indirecte – 43
sec., din volumul total de timp de 57 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a reflectat 14
concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a reflectat
doar 9 candidaţi electorali: M. Babuc, M. Cîrlig, V. Chirtoca, V. Klimenco, M. Darie, A.
Prohniţchi, I. Caldare, O. Brega şi T. Tomacu.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a reflectat
doar 8 candidaţi electorali: M. Babuc, S. Urechean, V. Chirtoca, O. Nantoi, D.Chirtoacă, I. Caşu,
M. Darie şi I. Caldare.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a
reflectat doar 7 candidaţi electorali: M. Babuc, S. Urechean, V. Chirtoca, M. Darie, D. Chirtoacă, A.
Prohniţchi şi O. Nantoi.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a
reflectat doar 9 candidaţi electorali: M. Babuc, D. Chirtoacă, M. Darie, O. Nantoi, S. Urechean, V.
Chirtoca, I. Caldare, Z. Greceanîi şi I. Caşu.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”Canal 3” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai
puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui concurent electoral a fost 1 min. 3 sec., iar minimum – 3 sec.; perioada 18-27 mai 2015
– maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 3 min. 6 sec., iar minimum – 2 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 3 min. 45
sec., iar minimum – 22 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui concurent
electoral a fost 2 min. 24 sec., iar minimum – 10 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Canal 3” a reflectat candidaţii electorali din mun.
Chişinău la funcţia de primar general de Chişinău relativ echilibrat, cu excepţia candidatului PDM
la funcţia de primar de Chişinău, M. Babuc, care în perioada 18-27 mai a obţinut o pondere de
39,2% (3 min. 29 sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi electorali, care au acumulat maximum
18,2% (1 min. 37 sec.), iar minimum 0,4% (2 sec.)
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Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

M. Babuc, PDM
M. Babuc, GUV
S. Urechean, PLDM
V. Chirtoca, PCRM
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
M. Darie, PLD
O. Nantoi, PPEM
M. Cîrlig, PPRM
I. Caldare, BeLP
A. Prohniţchi, PVE
V. Klimenco, MR
I. Caşu, PN
Z. Greceanîi, PSRM
O. Brega, PPDA
T. Tomacu, PPM

10 min. 02 sec.
39 sec.
5 min. 40 sec.
4 min. 57 sec.
3 min. 40 sec.
10 sec.
2 min. 51 sec.
2 min. 11 sec.
57 sec.
55 sec.
43 sec.
35 sec.
32 sec.
29 sec.
4 sec.
3 sec.

2 min. 26 sec.
0
1 min. 25 sec.
1 min. 42 sec.
1 min.
0
0
15 sec.
0
0
2 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
7 min. 36 sec.
39 sec.
4 min. 4 sec.
3 min. 15 sec.
2 min. 27 sec.
10 sec.
2 min. 41 sec.
1 min. 56 sec.
57 sec.
50 sec.
41 sec.
35 sec.
32 sec.
29 sec.
4 sec.
3 sec.

negativă
0
0
11 sec.
0
13 sec.
0
10 sec.
0
0
5
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, M. Babuc a obţinut o conotaţie pozitivă a reflectării în subiectele
despre: M. Babuc a participat la „Târgul Cozonacilor”, o acţiune de caritate organizată de femeile
democrate din Chişinău, cu ocazia sărbătorii Înălţarea Domnului (22.05.2015); În cadrul prezentării
candidaţilor PDM, M. Lupu a declarat că actualii, dar şi viitorii primari PDM au constituit Consiliul
pentru dezvoltare locală, iar M. Babuc menţionează că va face mai puţină politică şi mai multe fapte
bune (28.05.2015); Candidatul PDM la funcţia de primar general al Capitalei, M. Babuc, a
participat la deschiderea Arenei Mici a Circului din Chişinău (01.06.2015); Candidatul PDM, M.
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Babuc, vede viitorul oraşului în culori aprinse, asta după ce a participat, împreună cu tinerii pictori,
la o acţiune interactivă de desen cu tema ,,Să colorăm Chişinăul" (03.06.2015); În cadrul unei vizite
la o fabrică din Capitală, candidatul PDM, M. Babuc, a declarat că administraţia locală ar trebui să
stabilească parteneriate cu firmele private din Chişinău pentru ca salariaţii să beneficieze de condiţii
mai bune la locul de muncă, iar dacă va ajunge primar general va ajuta companiile private să le
asigure angajaţilor cantine la locul de muncă (10.06.2015), Candidatul la funcţia de primar al mun.
Chişinău din partea PDM, M. Babuc, le-a făcut mai multe promisiuni muncitorilor de la spaţii verzi,
printre care majorarea salariilor şi îmbunătăţirea mediului de muncă (12.06.2015).
S. Urechean a fost tratat pozitiv în cadrul subiectelor despre: S. Urechean, în programul său
electoral, propune un proiect de modernizare a rîului Bîc (04.06.2015); Pe urmele lui S. Urechean
merge şi V. Chirtoca, candidat din partea PCRM, promiţînd şi el că va transforma rîul Bîc în unul
navigabil (05.06.2015);
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi D. Chirtoacă, în cadrul subiectului despre: D.
Chirtoacă s-a lansat în campania electorală (18.05.2015); Mai mulţi susţinători ai PL au scandat
lozinci în susţinerea actualului edil al Chişinăului la manifestarea organizată de Partidul Liberal
(07.06.2015).
O prezenţă pozitivă a avut şi V. Chirtoca, în subiectele despre: Pe urmele lui S. Urechean
merge şi V. Chirtoca, candidat din partea PCRM, promiţînd şi el că va transforma rîul Bîc în unul
navigabil (05.06.2015); V. Chirtoca, candidat la funcţia de primar general din partea PCRM, s-a
plimbat cu bicicleta pe străzile oraşului, iar susţinătorii candidatului se arată optimişti în vederea
soluţionării de către candidat a problemelor Chişinăului (06.06.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 84,3%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 15,7%.
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Canal 2
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 2” a mediatizat
13 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 46,7%, iar cele
de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 53,1% din volumul total al subiecţilor politici
reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Canal 2” a reflectat
doar 9 partide politice: PDM, PCRM, PSRM, PL, PN, PPRM, MR, PLDM şi PPEM.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Canal 2” a reflectat
doar 8 partide politice: PDM, PCRM, MR, PSRM, PLDM, PN, PL şi PPEM.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PDM, PCRM, PL, PLDM, PSRM, PPEM, PPRM, PLD, MR şi PVE.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PL, PLDM, PDM, PPEM, PCRM, PLD, PSRM, PN, BeLP şi PNL.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”Canal 2” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 9 partide
politice; perioada 18-27 mai 2015 – 8 partide politie; perioada 28 mai – 06 iunie 2015 – 10 partide
politice; perioada 07-14 iunie 2015 – 10 partide politice şi un bloc electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”Canal 2” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin timp
de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui partid politic a fost 7 min. 5 sec., iar minimum – 3 sec.; perioada 18-27 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui partid politic a fost 11 min. 33 sec., iar minimum – 1 min. 26 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 6 min. 14 sec.,
iar minimum – 4 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a
fost 9 min., iar minimum – 4 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune ”Canal 2” a acordat spaţiu, preponderent, concurenţilor
electorali înscrişi pe lista electorală a Partidului Democrat din Moldova (în perioadele: 09-17 mai
2015 şi 07-14 iunie).
Detaliere:
Subiect
PDM
PCRM
PL
PLDM
MR
PSRM
PPEM
PN
APL
PPRM
PLD
BeLP
PNL
PVE
PLR

Timp total
29 min. 53 sec.
16 min. 46 sec.
15 min. 01 sec.
11 min.
07 min. 36 sec.
07 min. 04 sec.
05 min. 28 sec.
03 min. 46 sec.
03 min. 46 sec.
01 min. 45 sec.
01 min. 43 sec.
28 sec.
18 sec.
04 sec.
04sec.

pozitivă
15 min. 25 sec.
01 min. 26 sec.
01 min. 17 sec.
01 min. 50 sec.
01 min. 18 sec.
0
33 sec.
30 sec.
58 sec.
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
14 min. 28 sec.
14 min. 36 sec.
11 min. 50 sec.
08 min. 59 sec.
04 min. 41 sec.
02 min. 01 sec.
04 min. 55 sec.
02 min. 53 sec.
01 min. 59 sec.
01 min. 36 sec.
01 min. 43 sec.
28 sec.
18 sec.
04 sec.
04 sec.

negativă
0
44 sec.
01 min. 54 sec.
11 sec.
01 min. 37 sec.
05 min. 03 sec.
0
23 sec.
49 sec.
09 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Canal 2” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PDM a fost prezentat într-o conotaţie, accentuat, pozitivă în subiectele
despre: Inaugurarea în satul Cunicea, raionul Floreşti, a Monumentului eroilor căzuţi în cel de-al
Doilea Război Mondial, renovat recent cu sprijinul PDM (09.05.2015); Partidul Democrat a lansat
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campania ”Luna familiei în Moldova”, eveniment ce se va desfăşura pe parcursul a 30 de zile
(11.05.2015); Candidaţii din partea PDM pentru funcţiile de primari, consilieri locali şi raionali din
raionul Nisporeni îşi propun dezvoltarea infrastructurii localităţilor şi vor să continue proiectele
începute (16.05.2015); Candidatul Partidului Democrat pentru funcţia de primar în satul Şofrâncani,
raionul Edineţ, Valeriu Şipitca, vine cu soluţii pentru asigurarea localităţii cu apă potabilă
(17.05.2015); C. Ursachi, candidat din partea PDM, a prezentat realizările obţinute şi proiectele de
viitor pentru s. Rubleniţa, r-nul Soroca (19.05.2015); În timp ce în capitală lupta pentru fotoliul de
primar este aprigă, iar concurenţii scot bani grei pentru a căpăta încrederea electoratului, în unele
localităţi din ţară candidaţii se obosesc aşteptând ziua alegerilor, exemplu sînt candidaţii din partea
PDM din r-nul Ialoveni (20.05.2015); Premierul de la Bucureşti, V. Ponta, împreună cu
ambasadorul României la Chişinău, Marius Lazurca, şi liderul PDM, M. Lupu, au vizitat Institutul
Mamei şi Copilului, unde au fost efectuate mai multe lucrări din banii donaţi anterior de Guvernul
României (21.05.2015); Primarul şi candidatul din partea PDM la o nouă funcţie de primar al
oraşului Căuşeni, G. Repeşciuc, a declarat că proiectele de modernizare a infrastructurii oraşului vor
continua (21.05.2015); Festivalul Cozonacului, desfăşurat de Organizaţia Femeilor Democrate din
Republica Moldova (22.05.2015); Candidatul PDM pentru funcţia de primar al satului Dubăsarii
Vechi, T. Leahu, intenţionează să repare casa de cultură şi să inaugureze aici un centru
multifuncţional (24.05.2015); Principalele priorităţi ale candidatului PDM la funcţia de primar al
municipiului Bălţi, Serghei Chiseliov, sînt eliminarea corupţiei în instituţiile de învăţământ,
atragerea investiţiilor şi mai multă tansparenţă în procesul decizional (26.05.2015); Echipa
Partidului Democrat a pornit într-un turneu prin satele şi oraşele ţării, pentru a discuta cu oamenii
(28.05.2015); Candidaţii PDM din r-nul Drochia propun soluţii pentru crearea unor condiţii pentru
copiii şi tinerii din satele raionului (31.05.2015); De Ziua Copiilor, Circul din Chişinău a pregătit un
program excepţional pentru cei mici, la care a participat şi candidatul PDM, M. Babuc
(01.06.2015); M. Babuc a făcut bilanţul celor zece zile de activitate a proiectului „Primăria familiei
tale”, perioadă în care specialiştii şi voluntarii din echipa sa au reuşit să adune sute de solicitări ale
oamenilor (02.06.2015); Candidatul PDM pentru funcţia de primar al Capitalei, M. Babuc, le-a
promis angajaţilor Întreprinderii „Spaţii Verzi” condiţii mai bune de muncă şi salarii mai mari,
asigurîndu-i pe muncitori că, împreună cu echipa sa, va găsi soluţii pentru depăşirea dificultăţilor pe
care aceştia le întâmpină (12.06.2015); În cadrul vizitei la o fabrică din Chişinău, candidatul PDM,
M. Babuc, a declarat că administraţia locală ar trebui să stabilească parteneriate cu firmele private
din Chişinău pentru ca angajaţii să beneficieze de condiţii mai bune la locul de muncă, iar dacă va
ajunge primar general va ajuta companiile private din Capitală să asigure angajaţilor cantine la locul
de muncă (10.06.2015).
Într-o tonalitate uşor pozitivă a fost reflectat MR, în cadrul subiectului despre prima vizita a
lui I. Shor în oraşul Orhei, în calitate de candidat la funcţia de primar, fiind întâmpinat de zeci de
simpatizanţi şi fani ai echipei de fotbal „Milsami” cu lozinci, urale şi aplauze (22.05.2015).
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi PCRM, în cadrul subiectelor despre: Candidatul
comunist la funcţia de primar al Capitalei, V. Chirtoca, şi-a prezentat programul electoral
(12.05.2015); Candidatul comuniştilor pentru funcţia de primar al Capitalei, V. Chirtoca, îşi
propune să remedieze situaţia ecologică a rîului Bîc (05.06.2015); Mai mulţi simpatizanţi ai lui V.
Chirtoca spun că îşi vor da votul pentru candidatul comuniştilor la funcţia de primar general al
Chişinăului, pentru că el promite investiţii mari în businessul din capitală, dar şi în infrastructură
(06.06.2015).
Conotaţia pozitivă a reflectării pentru PLDM s-a datorat subiectelor despre: Autogara din
centrul Capitalei ar putea fi demolată, iar în locul acesteia va fi amenajată o stradă pietonală şi o
parcare imensă, acesta este unul dintre planurile candidatului PLDM la funcţia de primar general al
Chişinăului, S. Urechean (02.06.2015); În plină campanie, candidatul PLDM, S. Urechean, a făcut
promisiuni la mina Purcel, propunîndu-şi să o renoveze, pentru a conserva mirosul urît
(05.06.2015);
PSRM a avut o prestaţie negativă în cadrul subiectelor despre: Doi deputaţi socialişti s-au
luat la pumni cu mai mulţi consilieri din CMC (14.05.2015); Câţiva deputaţi şi activişti ai PSRM şi37

au continuat show-ul cu pumni, început la CMC, pe un şantier de construcţie din sectorul Botanica
al capitalei (15.05.2015); Comunistul V. Gurău a declarat că PSRM ar face jocul actualei guvernări
şi mimează opoziţia, iar scopul final este ca unii lideri socialişti să se îmbogăţească (03.06.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de monitorizare 09 mai – 14 iunie 2015, în ştirile electorale şi politice, partidele
politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, în topul 10 cele mai mediatizate partide
politice, cea mai mare vizibilitate de reflectare a avut-o PDM, atît prin intervenţii directe –15 min.
03 sec., cît şi indirecte – 14 min. 50 sec., din volumul total de timp de 29 min. 53 sec., urmat de
PCRM, care a beneficiat de un volum total de timp de 16 min. 46 sec., dintre care direct – 7 min. 53
sec., indirect – 8 min. 53 sec. Din volumul total de timp, PL a fost mediatizat 15 min. 1 sec., dintre
care direct – 6 min. 25 sec., indirect – 8 min. 36 sec. PLDM a avut o prezenţă de 11 min., dintre
care direct – 4 min. 53 sec., indirect – 6 min. 7 sec., iar MR a fost reflectat în volum de 7 min. 36
sec., dintre care direct – 17 sec., indirect – 7 min. 19 sec. PSRM, din volumul total de timp de 7
min. 4 sec., a obţinut 41 sec. – intervenţii directe şi 6 min. 23 sec. – intervenţii indirecte, urmat de
PPEM – cu 5 min. 28 sec., dintre care direct – 2 min. 16 sec., indirect – 3 min. 12 sec. PN, din
volumul total de timp de 3 min. 46 sec., a fost mediatizat direct 50 sec. şi indirect – 2 min. 56 sec.,
urmat de PPRM, care a beneficiat de un volum total de timp de 1 min. 45 sec., dintre care direct –
27 sec. şi indirect – 1 min. 18 sec. Din volumul total de timp, PLD a fost mediatizat 1 min. 43 sec.,
dintre care direct – 39 sec., indirect – 1 min. 4 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 2” a reflectat 10
concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Canal 2” a reflectat
doar 6 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Chirtoca, M. Babuc, M. Cîrlig, Z. Greceanîi şi S.
Urechean.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Canal 2” a reflectat
doar 6 candidaţi electorali: M. Babuc, V. Chirtoca, O. Nantoi, S. Urechean, D. Chirtoacă şi I. Caşu.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 2” a
reflectat doar 7 candidaţi electorali: M. Babuc, S. Urechean, V. Chirtoca, Z. Greceanîi, D.
Chirtoacă, M. Darie şi O. Nantoi.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Canal 3” a
reflectat doar 8 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, M. Babuc, S. Urechean, M. darie, O. Nantoi, V.
Chirtoca, I. Caldare şi Z. Greceanîi.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”Canal 2” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai
puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui concurent electoral a fost 3 min. 8 sec., iar minimum – 2 sec.; perioada 18-27 mai 2015
– maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 2 min. 6 sec., iar minimum – 34 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 3 min. 6
sec., iar minimum – 19 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui concurent
electoral a fost 4 min. 15 sec., iar minimum – 2 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Canal 2” a reflectat candidaţii electorali din mun.
Chişinău la funcţia de primar general de Chişinău relativ echilibrat, cu excepţia candidatului PL la
funcţia de primar de Chişinău, D. Chirtoacă, ce în perioada 09-17 mai a obţinut o pondere de 46,5%
(3 min. 8 sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi electorali, care au acumulat maximum 27% (1
min. 49 sec.), iar minimum 0,5% (2 sec.).
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Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
M. Babuc, PDM
M. Babuc, GUV
V. Chirtoca, PCRM
S. Urechean, PLDM
O. Nantoi, PPEM
M. Darie, PLD
Z. Greceanîi, PSRM
M. Cîrlig, PPRM
I. Caşu, PN
I. Căldare, BeLP

Timp total
06 min. 44 sec.
02 min. 33 sec.
07 min. 28 sec.
47 sec.
06 min. 19 sec.
04 min. 56 sec.
02 min. 29 sec.
01 min. 43 sec.
01 min. 22 sec.
44 sec.
34 sec.
28 sec.

pozitivă

Conotaţie
neutră

negativă

01 min. 09 sec.
0
03 min. 02 sec.
0
01 min. 26 sec.
01 min. 50 sec.
33 sec.
0
0
0
16 sec.
0

04 min. 25 sec.
02 min. 01 sec.
04 min. 26 sec.
47 sec.
04 min. 53 sec.
02 min. 55 sec.
01 min. 56 sec.
01 min. 43 sec.
25 sec.
44 sec.
18 sec.
28 sec.

01 min. 10 sec.
32 sec.
0
0
0
11 sec.
0
0
57 sec.
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, M. Babuc a avut o prestaţie pozitivă în cadrul subiectelor despre:
Clepsidra de înscriere a candidaţilor pentru funcţiile de primari şi consilieri pentru scrutinul din 14
iunie s-a oprit, iar la cîrma capitalei se văd 17 candidaţi, printre care şi M. Babuc (14.05.2015):
Festivalul Cozonacului, desfăşurat de Organizaţia Femeilor Democrate din Republica Moldova, la
care a participat şi candidatul la funcţia de primar al oraşului Chişinău, M. Babuc (22.05.2015);
Candidatul PDM pentru funcţia de primar al Capitalei, M. Babuc, le-a promis angajaţilor
Întreprinderii „Spaţii Verzi” condiţii mai bune de muncă şi salarii mai mari, asigurîndu-i pe
muncitori că, împreună cu echipa sa, va găsi soluţii pentru depăşirea dificultăţilor pe care aceştia le
întâmpină (12.06.2015); În cadrul vizitei la o fabrică din Chişinău, candidatul PDM, M. Babuc, a
declarat că administraţia locală ar trebui să stabilească parteneriate cu firmele private din Chişinău
pentru ca angajaţii să beneficieze de condiţii mai bune la locul de muncă, iar dacă va ajunge primar
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general va ajuta companiile private din Capitală să asigure angajaţilor cantine la locul de muncă
(10.06.2015).
S. Urechean a fost tratat pozitiv în cadrul subiectului despre: Printre priorităţile electorale ale
candidatului PLDM la funcţia de primar al Capitalei, sînt crearea mai multor locuri de muncă,
reparaţia drumurilor, trotuarelor şi amenajarea parcărilor în capitală (21.05.2015).
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi D. Chirtoacă, în cadrul subiectului despre: D.
Chirtoacă s-a lansat oficial în campania electorală (18.05.2015).
O prezenţă pozitivă a avut şi V. Chirtoca, în subiectele despre: Candidatul comunist la
funcţia de primar al Capitalei, V. Chirtoca, şi-a prezentat programul electoral (12.05.2015);
Candidatul comuniştilor pentru funcţia de primar al Capitalei, V. Chirtoca, îşi propune să remedieze
situaţia ecologică a rîului Bîc (05.06.2015); Mai mulţi simpatizanţi ai lui V. Chirtoca spun că îşi vor
da votul pentru candidatul comuniştilor pentru funcţia de primar general al Chişinăului, pentru că el
promite investiţii mari în businessul din capitală, dar şi în infrastructură (06.06.2015).
Conotaţia negativă a reflectării pentru D. Chirtoacă s-a datorat subiectelor despre: Acuzaţii
aduse la adresa edilului capitalei D. Chirtoacă de către fostul pretor al sectorului Rîşcani, M. Cîrlig
(12.05.2015); Fosta amantă a căpitanului Francesco Schettino, D. Cemortan, a făcut o parodie la
spotul electoral al candidatului PL la funcţia de primar al Capitalei, D. Chirtoacă, criticîndu-l pe
fostul edil, pe care l-a acţionat anterior în instanţă pentru calomnie (08.06.2015).
Z. Greceanîi a obţinut o conotaţie negativă a reflectării datorită difuzării subiectului despre
acuzaţiile aduse la adresa sa de către comunistul V. Gurău, precum că a ar fi implicată în
devalizările de la Banca de Economii (03.06.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 88%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 12%.
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Publika TV
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Publika TV” a
mediatizat 16 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 37%,
iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 55,3% din volumul total al subiecţilor politici
reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PDM, PSRM, MR, PL, PCRM, PN, PVE, PLDM, PLD şi PPEM.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Publika TV” a
reflectat doar 8 partide politice: PDM, PCRM, MR, PSRM, PLDM, PPEM, PN şi PL.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PDM, PCRM, PLDM, PPEM, PL, PSRM, PN, MR, PLD şi PVE.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PL, PDM, PLDM, PPEM, PLD, PN, PCRM, PSRM, MR şi BeLP.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”Publika TV” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 12
partide politice şi un bloc electoral; perioada 18-27 mai 2015 – 8 partide politie; perioada 28 mai –
06 iunie 2015 – 10 partide politice; perioada 07-14 iunie 2015 – 15 partide politice şi un bloc
electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”Publika TV” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin
timp de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui partid politic a fost 10 min. 29 sec., iar minimum – 3 sec.; perioada 18-27 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui partid politic a fost 5 min. 1 sec., iar minimum – 13 sec.; perioada
28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 7 min. 38 sec., iar
minimum – 6 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost
10 min. 34 sec., iar minimum – 4 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune ”Publika TV” a acordat spaţiu, preponderent,
concurenţilor electorali înscrişi pe lista electorală a Partidului Democrat din Moldova (în
perioadele: 09-17 mai 2015 şi 07-14 iunie).
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

PDM
PL
PCRM
PLDM
APL
PSRM
MR
PPEM
PN
PLD
BeLP
PVE
PPDA
PNL
PPM
PCNM
PR
PPRM

30 min. 24 sec.
15 min. 13 sec.
13 min. 59 sec.
10 min. 29 sec.
8 min. 30 sec.
8 min. 29 sec.
6 min. 50 sec.
6 min. 30 sec.
4 min. 42 sec.
3 min. 02 sec.
43 sec.
38 sec.
19 sec.
13 sec.
11 sec.
8 sec.
8 sec.
7 sec.

15 min. 56 sec.
1 min. 41 sec.
2 min. 29 sec.
2 min. 11 sec.
41 sec.
0
1 min. 52 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
14 min. 28 sec.
12 min. 25 sec.
10 min. 42 sec.
7 min. 19 sec.
5 min. 55 sec.
4 min. 29 sec.
4 min. 22 sec.
6 min. 30 sec.
4 min. 42 sec.
3 min. 02 sec.
43 sec.
38 sec.
19 sec.
13 sec.
11 sec.
8 sec.
8 sec.
7 sec.

negativă
0
1 min. 07 sec.
48 sec.
59 sec.
1 min. 54 sec.
4 min. 0 sec.
36 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Publika TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
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pozitiv, cît şi negativ, cu excepţia PDM, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie accentuat pozitivă
prin următoarele subiecte: Inaugurarea în satul Cunicea, raionul Floreşti, a Monumentului eroilor
căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, renovat recent cu sprijinul PDM (09.05.2015); Deputatul
PDM, S. Sîrbu, a adresat un cuvînt de felicitare pentru familiile din Ialoveni, cu ocazia desfăşurării
Festivalului Familiei (10.05.2015); Organizaţia teritorială Ialoveni a PDM a prezentat lista
candidaţilor pentru funcţiile de primari, consilieri locali şi raionali pentru scrutinul din 14 iunie
(10.05.2015); Partidul Democrat a lansat campania ”Luna familiei în Moldova”, eveniment ce se va
desfăşura pe parcursul a 30 de zile (11.05.2015); Candidaţii din partea PDM pentru funcţiile de
primari, consilieri locali şi raionali din raionul Nisporeni îşi propun dezvoltarea infrastructurii
localităţilor şi vor să continue proiectele începute (16.05.2015); Soluţii pentru problemele raionului
Edineţ în viziunea PDM (17.05.2015); Premierul de la Bucureşti, V. Ponta, împreună cu
ambasadorul României la Chişinău, Marius Lazurca, şi liderul PDM, M. Lupu, au vizitat Institutul
Mamei şi Copilului, unde au fost efectuate mai multe lucrări din banii donaţi anterior de Guvernul
României (21.05.2015); Primarul degrevat al s. Sărata Nouă, r-nul Făleşti, M. Galiţ, candidat PDM,
promite că în anii următori vor fi construiţi aproximativ 20 km de apeduct, precum şi o reţea de
canalizare (23.05.2015); Candidatul democraţilor pentru funcţia de primar general al Chişinăului,
M. Babuc, a inaugurat Centrul de consultanţă "Primăria familiei tale", în cadrul căruia locuitorii
capitalei vor beneficia de asistenţă gratuită pentru soluţionarea oricărei probleme de ordin juridic,
administrativ sau social (24.05.2015); Candidatul PDM pentru funcţia de primar al satului Dubăsarii
Vechi, T. Leahu, intenţionează să repare casa de cultură şi să inaugureze aici un centru
multifuncţional (24.05.2015); M. Babuc, în cadrul acţiunii "Oraşul Copiilor", a oferit micuţilor
spectacole de păpuşi, jocuri, concursuri şi multă distracţie (01.06.2015); M. Babuc a făcut bilanţul
celor zece zile de activitate a proiectului „Primăria familiei tale”, perioadă în care specialiştii şi
voluntarii din echipa sa au reuşit să adune sute de solicitări ale oamenilor (02.06.2015); Candidaţii
din partea PDM din r-nul Dubăsari vin cu soluţii pentru locuitorii satelor aflate sub jurisdicţia
raionului (03.06.2015); Candidatul Partidului Democrat la funcţia de primar al Capitalei, M. Babuc,
a avut o întrevedere cu reprezentanţii celui mai mare producător de dulciuri din ţară (04.06.2015);
Candidatul PDM pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău, M. Babuc, a întreprins o vizită
la Spitalul ”Sfînta Treime” din Capitală, vorbindu-le angajaţilor despre cele mai optime soluţii
pentru majorarea bugetelor spitalelor din municipiu (08.06.2015); Candidatul PDM pentru funcţia
de primar al Capitalei, M. Babuc, a avut o întrevedere cu angajaţii unuia dintre cele mai mari centre
comerciale din Chişinău, promiţîndu-le acestora că va depune eforturi pentru a contribui la
dezvoltarea mediului de afaceri (09.06.2015); Mii de locuitori ai oraşului Bălţi au asistat la un
concert de zile mari organizat de PDM, iar candidatul democraţilor pentru funcţia de primar al
municipiului Bălţi, S. Chiseliov, a chemat oamenii să fie mai uniţi şi responsabili pentru a rezolva
problemele oraşului (11.06.2015); Candidatul PDM pentru funcţia de primar în Stepsoci, r-nul
Orhei, I. Coşneanu, spune că vrea să îmbunătăţească viaţa oamenilor din comună şi, pe lîngă
proiecte de infrastructură, vrea să creeze locuri de muncă, astfel încît oamenii să nu mai plece din
localitate (12.06.2015).
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi PCRM, în cadrul subiectelor despre: Candidatul
PCRM la funcţia de primar al oraşului Chişinău, V. Chirtoca, şi-a prezentat programul electoral
(12.05.2015); PCRM, a sărbătorit Ziua pionierilor, desfăşurată la Moldexpo (19.05.2015).
Conotaţia pozitivă a reflectării pentru PLDM s-a datorat subiectelor despre: Autogara din
centrul Capitalei ar putea fi demolată, iar în locul acesteia va fi amenajată o stradă pietonală şi o
parcare imensă, acesta este unul dintre planurile candidatului PLDM la funcţia de primar general al
Chişinăului, S. Urechean (02.06.2015); Locuitorii şi oaspeţii Capitalei se vor putea plimba cu
bărcile pe rîul Bîc, este promisiunea candidatului PLDM la şefia Primăriei, S. Urechean, care s-a
arătat deranjat că în prezent, oamenii vin aici doar să-şi spele maşinile (04.06.2015); Candidatul
PLDM pentru postul de primar al Capitalei, S. Urechean, îşi propune să remedieze situaţia
ecologică a rîului Bîc (05.06.2015).
Într-o tonalitate uşor pozitivă a fost reflectat MR, în cadrul subiectelor despre: Omul de
afaceri I. Shor candidează pentru funcţia de primar al oraşului Orhei, susţinut de MR (15.05.2015);
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Prima vizită a lui I. Shor în oraşul Orhei, în calitate de candidat la funcţia de primar, fiind
întâmpinat de zeci de simpatizanţi şi fani ai echipei de fotbal „Milsami” cu lozinci, urale şi aplauze
(22.05.2015).
PSRM a avut o prestaţie negativă în cadrul subiectelor despre: Reprezentanţii PSRM la
CMC au sărit la bătaie şi au înjurat (14.05.2015); Un nou scandal cu implicarea deputaţilor
socialişti pe un şantier de construcţie din sectorul Botanica (15.05.2015); Bătaia de săptămâna
trecută dintre cei trei deputaţi PSRM şi reprezentanţii unei firme de construcţii n-a fost altceva decât
un show de prost gust, pus la cale de socialişti (18.05.2015); Consilierii comunişti din CMC au
anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că vor cere ajutorul colegilor din fracţiunea parlamentară
a PCRM ca cei cinci deputaţi socialişti să fie lipsiţi de imunitate parlamentară (19.05.2015);
Comunistul V. Gurău a declarat că PSRM ar face jocul actualei guvernări şi mimează opoziţia, iar
scopul final este ca unii lideri socialişti să se îmbogăţească (03.06.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel,
în topul 10 cele mai mediatizate partide politice, cea mai mare vizibilitate de reflectare a avut-o
PDM, atît prin intervenţii directe – 14 min. 53 sec., cît şi indirecte – 15 min. 31, din volumul total
de timp de 30 min. 24 sec., urmat de PL, care a beneficiat de un volum total de timp de 15 min. 13
sec., dintre care direct – 5 min. 51 sec., indirect – 9 min. 22 sec. Din volumul total de timp, PCRM a
fost mediatizat 13 min. 59 sec., dintre care direct – 5 min. 57 sec., indirect – 8 min. 2 sec. PLDM a
avut o prezenţă de 10 min. 29 sec., dintre care direct – 5 min. 1 sec., indirect – 5 min. 28 sec., iar
PSRM a fost reflectat în volum de 8 min. 29 sec., dintre care direct – 47 sec., indirect – 7 min. 42
sec. MR, din volumul total de timp de 6 min. 50 sec., a obţinut 1 min. 13 sec. – intervenţii directe şi
5 min. 37 sec. – intervenţii indirecte, urmat de PPEM – cu 6 min. 30 sec., dintre care direct – 2 min.
51 sec., indirect – 3 min. 39 sec. PN, din volumul total de timp de 4 min. 42 sec., a fost mediatizat
direct 52 sec. şi indirect – 3 min. 50 sec., urmat de PLD, care a beneficiat de un volum total de timp
de 3 min. 2 sec., dintre care direct – 59 sec. şi indirect – 2 min. 3 sec. Cu o prezenţă de 43 sec. a fost
mediatizat BeLP, atît în intervenţii directe (15 sec.), cît şi indirecte (28 sec.).
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Publika TV” a reflectat
17 concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Publika TV” a
reflectat doar 9 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, M. Babuc, V. Chirtoca, M. Darie, T. Tomacu, O.
Brega, O. Nantoi, I. Caldare şi I. Caşu.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Publika TV” a
reflectat doar 3 candidaţi electorali: M. Babuc, D. Chirtoacă şi S. Urechean.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Publika
TV” a reflectat doar 8 candidaţi electorali: M. Babuc, S. Urechean, V. Chirtoca, O. Nantoi, Z.
Greceanîi, D. Chirtoacă, M. Darie şi A. Prohniţchi.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Publika TV” a
reflectat 17 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, M. Babuc, M. Darie, S. Urechean, O. Nantoi, V.
Chirtoca, Z. Greceanîi, I. Caldare, I. Caşu, T. Ţurcanu, O. Brega, V. Klimenco, E. Moscaliciuc, G.
Petrenco, M. Cîrlig, A. Prohniţchi şi T. Tomacu.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”Publika TV” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau
mai puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de
timp acordat unui concurent electoral a fost 2 min. 45 sec., iar minimum – 2 sec.; perioada 18-27
mai 2015 – maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 1 min. 13 sec., iar minimum –
11 sec.; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 4
min., iar minimum – 6 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui concurent
electoral a fost 4 min. 42 sec., iar minimum – 4 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Publika TV” a reflectat candidaţii electorali din mun.
Chişinău la funcţia de primar general de Chişinău relativ echilibrat.
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Detaliere:
Subiect
M. Babuc, PDM
M. Babuc, GUV
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
S. Urechean, PLDM
V. Chirtoca, PCRM
M. Darie, PLD
O. Nantoi, PPEM
Z. Greceanîi, PSRM
I. Caldare, BeLP
I. Caşu, PN
O. Brega, PPDA
T. Ţurcanu, PNL
A. Prohniţchi, PVE
V. Klimenco, MR
T. Tomacu, PPM
G. Petrenco, PCNM
E. Moscaliciuc, PR
M. Cîrlig, PPRM

Timp total
9 min. 50 sec.
0
6 min. 20 sec.
2 min. 07 sec.
5 min. 14 sec.
4 min. 09 sec.
3 min. 02 sec.
2 min. 35 sec.
1 min. 47 sec.
36 sec.
31 sec.
19 sec.
13 sec.
13 sec.
11 sec.
11 sec.
8 sec.
8 sec.
7 sec.

pozitivă
4 min. 31 sec.
0
1 min. 16 sec.
0
1 min. 57 sec.
1 min. 57 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
5 min. 19 sec.
0
4 min. 52 sec.
2 min. 07 sec.
2 min. 44 sec.
2 min. 12 sec.
3 min. 02 sec.
2 min. 35 sec.
50 sec.
36 sec.
31 sec.
19 sec.
13 sec.
13 sec.
11 sec.
11 sec.
8 sec.
8 sec.
7 sec.

negativă
0
0
12 sec.
0
33 sec.
0
0
0
57 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, M. Babuc, a dispus de o mediatizare, accentuat, pozitivă în subiectele despre:
Candidatul democraţilor pentru funcţia de primar general al Chişinăului, M. Babuc, a inaugurat
Centrul de consultanţă "Primăria familiei tale", în cadrul căruia locuitorii capitalei vor beneficia de
asistenţă gratuită pentru soluţionarea oricărei probleme de ordin juridic, administrativ sau social
(24.05.2015); M. Babuc, în cadrul acţiunii "Oraşul Copiilor", a oferit micuţilor spectacole de
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păpuşi, jocuri, concursuri şi multă distracţie (01.06.2015); M. Babuc a făcut bilanţul celor zece zile
de activitate a proiectului „Primăria familiei tale”, perioadă în care specialiştii şi voluntarii din
echipa sa au reuşit să adune sute de solicitări ale oamenilor (02.06.2015); Candidatul Partidului
Democrat la funcţia de primar al Capitalei, M. Babuc, a avut o întrevedere cu reprezentanţii celui
mai mare producător de dulciuri din ţară (04.06.2015); Candidatul PDM pentru funcţia de primar al
municipiului Chişinău, M. Babuc, a întreprins o vizită la Spitalul ”Sfînta Treime” din Capitală,
vorbindu-le angajaţilor despre cele mai optime soluţii pentru majorarea bugetelor spitalelor din
municipiu (08.06.2015); Candidatul PDM pentru funcţia de primar al Capitalei, M. Babuc, a avut o
întrevedere cu angajaţii unuia dintre cele mai mari centre comerciale din Chişinău, promiţîndu-le
acestora că va depune eforturi pentru a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri (09.06.2015).
O prezenţă pozitivă a avut şi V. Chirtoca, în subiectele despre: V. Chirtoca îşi propune să
remedieze situaţia ecologică a rîului Bîc (05.06.2015); Mai mulţi simpatizanţi ai lui V. Chirtoca
spun că îşi vor da votul pentru candidatul comuniştilor la funcţia de primar general al Chişinăului,
pentru că el promite investiţii mari în businessul din capitală, dar şi în infrastructură (06.06.2015).
S. Urechean a fost tratat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Autogara din centrul Capitalei
ar putea fi demolată, iar în locul acesteia va fi amenajată o stradă pietonală şi o parcare imensă,
acesta este unul dintre planurile candidatului PLDM la funcţia de primar general al Chişinăului, S.
Urechean (02.06.2015); Locuitorii şi oaspeţii Capitalei se vor putea plimba cu bărcile pe rîul Bîc,
este promisiunea candidatului PLDM la şefia Primăriei, S. Urechean, care s-a arătat deranjat că în
prezent, oamenii vin aici doar să-şi spele maşinile (04.06.2015).
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi D. Chirtoacă, în cadrul subiectului despre: PL a
organizat în centrul Capitalei un eveniment de mobilizare a cetăţenilor la vot, în cadrul căruia
simpatizanţii formaţiunii au venit să-l susţină pe candidatul liberalilor pentru funcţia de primar
general, D. Chirtoacă (07.06.2015).
Z. Greceanîi a obţinut o conotaţie negativă a reflectării datorită difuzării subiectului despre:
Acuzaţiile aduse de comunistul V. Gurău, precum că ar fi implicată în devalizările de la Banca de
Economii (03.06.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 83,3%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 16,7%.
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TV 7
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”TV 7” a mediatizat 19
partide politice. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 28,3%, iar cele de opoziţie şi
extraparlamentare au acumulat 65,8% din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul
buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PCRM, PL, PN, MR, PDM, PLDM, PPEM, PVE şi PNL.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PLDM, PL, PCRM, PSRM, PDM, PN, PPEM, MR, PLR şi PSP.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PLDM, PCRM, PPEM, PL, MR, PDM, PN, PSRM, PLD şi PVE.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PLDM, PL, PDM, PSRM, PCRM, PLD, PPEM, MR, PN şi PVE.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”TV 7” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 17 partide
politice; perioada 18-27 mai 2015 – 12 partide politie; perioada 28 mai – 06 iunie 2015 – 11 partide
politice; perioada 07-14 iunie 2015 – 10 partide politice şi un bloc electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”TV 7” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin timp
de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui partid politic a fost 9 min. 26 sec., iar minimum – 1 sec.; perioada 18-27 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui partid politic a fost 10 min. 37 sec., iar minimum – 1 sec.; perioada
28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 9 min. 56 sec., iar
minimum – 33 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost
7 min. 1 sec., iar minimum – 25 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune ”TV 7” a acordat spaţiu, preponderent, concurenţilor
electorali înscrişi pe lista electorală a Partidului Liberal Democrat din Moldova (în perioada: 28 –
06 iunie 2015).
Detaliere:
Subiect
PLDM
PCRM
PL
PSRM
PDM
PN
PPEM
APL
MR
PLD
PCNM
PVE
PLR
PSP
PPRM
PNL
PPDA
PR
PPM
PPCD

Timp total
28 min. 26 sec.
19 min. 26 sec.
19 min. 4 sec.
18 min. 55 sec.
11 min. 36 sec.
9 min. 4 sec.
8 min. 42 sec.
8 min. 23 sec.
8 min.18 sec.
2 min. 54 sec.
1 min. 52 sec.
1 min. 50 sec.
1 min. 35 sec.
40 sec.
35 sec.
3 sec.
2 sec.
2 sec.
1 sec.
1 sec.

pozitivă
10 min. 10 sec.
2 min. 24 sec.
2 min.
44 sec.
1 min.10 sec.
2 min. 39 sec.
54 sec.
6 sec.
1 min. 6 sec.
1 min. 24 sec.
0
24 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
17 min. 39 sec.
14 min. 39 sec.
14 min. 45 sec.
14 min. 44 sec.
9 min. 17 sec.
6 min. 14 sec.
7 min. 48 sec.
5 min. 23 sec.
5 min. 6 sec.
1 min. 5 sec.
1 min. 52 sec.
1 min. 26 sec.
1 min. 35 sec.
40 sec.
35 sec.
3 sec.
2 sec.
2 sec.
1 sec.
1 sec.

negativă
37 sec.
2 min. 23 sec.
2 min. 19 sec.
3 min. 27 sec.
1 min. 9 sec.
11 sec.
0
2 min. 54 sec.
2 min. 6 sec.
25 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:
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Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”TV 7” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, PLDM a beneficiat de o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre:
Echipa PLDM din Bălţi s-a lansat oficial în campania electorală pe Aleea Clasicilor (18.05.2015);
În cursa electorală pentru primăria Puhoi din r-nul Ialoveni s-a înregistrat doar un singur candidat,
P. Frunze, din partea PLDM, care, în anul 2011, a fost ales pentru primul mandat de primar, fiind,
de asemenea, şi cel mai tînăr edil local (20.05.2015); Tineretul liberal-democrat din Moldova a
devenit membru cu drepturi depline al Organizaţiei de tineret a Partidului Popular European
(20.05.2015); Candidatul din partea PLDM, S. Urechean, s-a lansat în lupta pentru fotoliul de
primar general al Capitalei, venind în faţa alegătorilor cu mai multe promisiuni (21.05.2015);
Locuinţe accesibile şi credite preferenţiale pentru tinerele familii, asta promite candidatul PLDM la
funcţia de primar general al Capitalei, S. Urechean (01.06.2015); Gara Auto Centru din capitală va
fi reamplasată, iar în locul acesteia şi pe terenul adiacent vor fi construite parcări multietajate pentru
mai mult de 2 mii de automobile, asta promite să realizeze candidatul la funcţia de primar general
din partea PLDM, S. Urechean, în cazul în care va cîştiga şefia Capitalei (02.06.2015); În cel mult
patru ani, rîul Bîc ar putea deveni navigabil, asta îşi propune să realizeze candidatul din partea
PLDM la funcţia de primar general, S. Urechean (04.06.2015); S. Urechean, candidat PLDM la
funcţia de primar al Chişinăului, a promis că o linie de troleibuz va fi extinsă pînă în Stăuceni, în
total, promiţînd să construiască 60 km de linii de troleibuz, care vor lega suburbiile de capitală
(08.06.2015); S. Urechean, candidat PLDM la funcţia de primar al Chişinăului, îşi propune să
realizeze o primărie digitală, menită să faciliteze contactul chişinăuienilor cu autorităţile locale şi să
elimine condiţiile favorabile corupţiei (10.06.2015); La ieşirea de la vot, candidatul din partea
PLDM, S. Urechean, a făcut promisiuni: „Voi face totul pentru a elimina corupţia din Primărie”
(14.05.2015).
O prestaţie pozitivă a avut şi PL, în subiectele despre: R. Usatîi acuză consilierii liberali că
votează proiecte care sînt în detrimentul locuitorilor capitalei (14.05.2015); Partidul Liberal şi-a
lansat oficial candidatul pentru funcţia de primar general şi de consilieri pentru administraţia
capitalei, care a avut loc pe scările Cascadei din Parcul Valea Morilor (18.05.2015); D. Chirtoacă,
candidat PL la funcţia de primar al Chişinăului, a prezentat troleibuzele de tip nou procurate de
Primărie (10.06.2015); Într-o conferinţă de presă, D. Chirtoacă a declarat că după 8 ani de activitate
la Primărie a rămas acelaşi, între timp avînd şi realizări: reabilitarea Parcului Valea Morilor,
rezolvarea problemei staţiei de epurare, procurarea de troleibuze etc. (12.06.2015).
Conotaţia pozitivă pentru PCRM s-a datorat subiectelor despre: Candidatul PCRM la funcţia
de primar de Chişinău, V. Chirtoca, s-a întîlnit cu elevii şi profesorii Liceului ”Natalia Gheorghiu”
(25.05.2015); Membrii PCRM, în frunte cu V. Chirtoca, candidat la funcţia de primar al
Chişinăului, s-au apucat să amenajeze zona de agrement a lacului Ghidighici, preconizînd să
construiască cîteva bazine deschise şi un palat de sport în capitală (09.06.2015); La ieşirea de la vot,
V. Chirtoca, candidat din partea PCRM, a declarat următoarele: „Noi trebuie, în primul rînd, să
facem să fie frumos, să locuiască aici mulţi oameni fericiţi, să ne ocupăm cu problemele sociale,
foarte rapid” (14.06.2015).
Pozitiv a fost tratat şi PN, în subiectele despre: R. Usatîi şi-a prezentat candidaţii Partidului
Nostru la funcţiile de consilieri în CMC, menţionînd că echipa este una profesionistă (26.05.2015);
În cadrul unei conferinţe de presă, liderul PN, R. Usatîi, a declarat că formaţiunea sa va organiza un
marş naţional pentru alegeri corecte (27.05.2015).
PCRM a obţinut o conotaţie negativă a reflectării în cadrul subiectelor despre: R. Usatîi
acuză consilierii comunişti că votează proiecte care sînt în detrimentul locuitorilor capitalei
(14.05.2015); PSRM a declarat că PCRM este făptaş şi complice la tot ce se întîmplă şi s-a
întîmplat în ultimii ani în CMC (19.05.2015); Aleşii locali comunişti din Consiliul municipal Bălţi
au readus în discuţie subiectul privind extinderea competenţelor municipiului, fiind criticaţi din
acest motiv de candidatul PLDM la funcţia de primar al mun. Bălţi, B. Marcoci (22.05.2015,
26.05.2015).
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Într-o conotaţie negativă a fost prezentat şi PSRM, prin difuzarea subiectelor despre: Cîţiva
deputaţi socialişti au fost implicaţi în scandaluri cu bătăi la CMC şi pe un şantier din sectorul
Botanica (14.05.2015, 15.05.2015); Şeful cabinetului primarului general, L. Carp, susţine că
construcţia din strada Zelinschi, 36/8, este legală, asta după ce cîţiva deputaţi PSRM au provocat un
scandal cu bătaie (18.05.2015); Învinuiri grave la adresa socialiştilor, cîţiva aleşi locali din
fracţiunea PCRM au criticat acţiunile membrilor PSRM (19.05.2015); După a doua încercare,
şedinţa CMC a continuat totuşi, aleşii locali votînd chestiunile de pe ordinea de zi, iar socialiştii au
învinuit din nou consilierii de vînzare ilegală a terenurilor din capitală (19.05.2015).
Nuanţat negativ a fost şi MR, în subiectele despre: Omul de afaceri I. Shor rămâne în arest la
domiciliu, asta după ce magistraţii Curţii de Apel au respins demersul procurorilor, care au cerut
plasarea lui Shor în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie (18.05.2015); I. Shor a fost
înregistrat în cursa electorală pentru Primăria oraşului Orhei de către membrii Consiliului electoral
de circumscripţie din localitate, dar se află încă în arest la domiciliu, fiind învinuit de acordare de
credite neperformante în proporţii deosebit de mari la BEM (21.05.2015); Veteranii războiului la
Nistru au acuzat candidatul MR la funcţia de primar al Orheiului, I Shor, de corupere a alegătorilor
prin intermediul cadourilor electorale Orheiului (10.06.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, postul de televiziune ”TV 7” a reflectat partidele politice, în marea
lor parte, atît direct, cît şi indirect. Astfel, în topul celor 10 concurenţi electorali, prima poziţie a fost
obţinută de PLDM, care a fost reflectat direct 16 min. 39 sec., indirect – 11 min. 47 sec., din
volumul total de timp de 28 min. 26 sec., urmat de PCRM, prin intervenţii directe – 9 min. 37 sec.
şi indirecte – 9 min. 49 sec., din volumul total de timp de 19 min. 26 sec. Din timpul total acordat –
19 min. 4 sec., PL a avut intervenţii directe de 9 min. 4 sec., indirecte – 10 min., iar PSRM din
volumul total de timp de 18 min. 55 sec., a fost reflectat 7 min. 32 sec. – în intervenţii directe, iar în
intervenţii indirecte – 11 min. 23 sec. Cu o prezenţă de 11 min. 23 sec. a fost mediatizat PDM, atît
în intervenţii directe (4 min. 41 sec.), cît şi indirecte (6 min. 55 sec.). PN a beneficiat de intervenţii
directe – 3 min. 27 sec., iar de intervenţii indirecte – 5 min. 37 sec., din volumul total de timp de 9
min. 4 sec. PPEM o obţinut, din volumul total de timp de 8 min. 42 sec., intervenţii directe – 4 min.
50 sec., şi intervenţii indirecte – 3 min. 52 sec., iar MR a acumulat intervenţii directe – 49 sec., şi
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intervenţii indirecte – 7 min. 29 sec., din volumul total de timp de 8 min. 18 sec. PLD a fost
prezentat cu un volum total de timp de 2 min. 54 sec., dintre care direct – 1 min. 37 sec., indirect – 1
min. 17 sec., urmat de PCNM, cu un volum de timp de 1 min. 52 sec., fiind reflectat atît în
intervenţii directe (34 sec.), cît şi în intervenţii indirecte (1 min. 18 sec.).
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”TV 7” a reflectat 16
concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”TV 7” a reflectat 15
candidaţi electorali: D. Chirtoacă, M. Babuc, O. Nantoi, I. Caşu, A. Prohniţchi, V. Chirtoca, M.
Cîrlig, Z. Greceanîi, T. Ţurcanu, E. Mosccaliciuc, G. Petrenco, S. Urechean, V. Klimenco, T.
Tomacu şi O. Brega.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”TV 7” a reflectat 10
candidaţi electorali: S. Urechean, V. Chirtoca, D. Chirtoacă, M. Darie, A. Prohniţchi, O. Nantoi, M.
Babuc, M. Cîrlig, Z. Greceanîi şi I. Caşu.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”TV 7” a
reflectat 8 candidaţi electorali: S. Urechean, D. Chirtoacă, V. Chirtoca, I. Caşu, Z. Greceanîi, O.
Nantoi, M. Babuc şi O. Brega.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”TV 7” a reflectat
10 candidaţi electorali: S. Urechean, D. Chirtoacă, M. Darie, V. Chirtoca, G. Petrenco, O. Nantoi,
Z. Greceanîi, I. Caşu, M. Babuc şi A. Prohniţchi.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”TV 7” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai
puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui concurent electoral a fost 3 min. 8 sec., iar minimum – 1 sec.; perioada 18-27 mai 2015
– maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 5 min. 8 sec., iar minimum – 15 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 1 min. 45
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sec., iar minimum – 1 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui concurent
electoral a fost 2 min. 41 sec., iar minimum – 11 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”TV 7” a reflectat candidaţii electorali din mun.
Chişinău la funcţia de primar general de Chişinău relativ echilibrat, cu excepţia candidatului PLDM
la funcţia de primar al Capitalei, S. Urechean, care în perioada 28 mai – 06 iunie 2015 a obţinut o
pondere de 44,4% (5 min. 8 sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi electorali, care au acumulat
maximum 11,2% (1 min. 18 sec.), iar minimum 2,25% (15 sec.).
Detaliere:
Subiect
S. Urechean, PLDM
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă PRIM,
V. Chirtoca, PCRM
M. Darie, PLD
O. Nantoi, PPEM
I. Caşu, PN
M. Babuc, PDM
A. Prohniţchi, PVE
G. Petrenco, PCNM
Z. Greceanîi, PSRM
M. Cîrlig, PPRM
V. Klimenco, MR
O. Brega, PPDA
T. Ţurcanu, PNL
E. Moscaliciuc, PR
T. Tomacu, PPM

Timp total
9 min. 36 sec.
4 min. 50 sec.
2 min. 26 sec.
3 min. 24 sec.
2 min. 53 sec.
2 min. 22 sec.
1 min. 50 sec.
1 min. 39 sec.
1 min. 25 sec.
1 min. 6 sec.
1 min. 6 sec.
17 sec.
2 sec.
2 sec.
2 sec.
2 sec.
1 sec.

pozitivă
4 min. 55 sec.
1 min. 49 sec.
0
2 min. 10 sec.
1 min. 24 sec.
31 sec.
1 min. 6 sec.
18 sec.
24 sec.
0
44 sec.
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
4 min. 41 sec.
2 min. 25 sec.
2 min. 26 sec.
1 min. 14 sec.
1 min. 4 sec.
1 min. 51 sec.
44 sec.
1 min. 21 sec.
1 min. 1 sec.
1 min. 6 sec.
22 sec.
17 sec.
2 sec.
2 sec.
2 sec.
2 sec.
1 sec.

negativă
0
36 sec.
0
0
25 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:
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Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, S. Urechean a beneficiat de o mediatizare, accentuat, pozitivă datorită
subiectelor despre: Candidatul din partea PLDM, S. Urechean, s-a lansat în lupta pentru fotoliul de
primar general al Capitalei, venind în faţa alegătorilor cu mai multe promisiuni (21.05.2015);
Locuinţe accesibile şi credite preferenţiale pentru tinerele familii, asta promite candidatul PLDM la
funcţia de primar general al Capitalei, S. Urechean (01.06.2015); Gara Auto Centru din capitală va
fi reamplasată, iar în locul acesteia şi pe terenul adiacent vor fi construite parcări multietajate pentru
mai mult de 2 mii de automobile, asta promite să realizeze candidatul la funcţia de primar general
din partea PLDM, S. Urechean, în cazul în care va cîştiga şefia Capitalei (02.06.2015); În cel mult
patru ani, rîul Bîc ar putea deveni navigabil, asta îşi propune să realizeze candidatul din partea
PLDM la funcţia de primar general, S. Urechean (04.06.2015); S. Urechean, candidat PLDM la
funcţia de primar al Chişinăului, a promis că o linie de troleibuz va fi extinsă pînă în Stăuceni, în
total, promiţînd să construiască 60 km de linii de troleibuz, care vor lega suburbiile de capitală
(08.06.2015); S. Urechean, candidat PLDM la funcţia de primar al Chişinăului, îşi propune să
realizeze o primărie digitală, menită să faciliteze contactul chişinăuienilor cu autorităţile locale şi să
elimine condiţiile favorabile corupţiei (10.06.2015); La ieşirea de la vot, candidatul din partea
PLDM, S. Urechean, a făcut promisiuni: „Voi face totul pentru a elimina corupţia din Primărie”
(14.05.2015).
D. Chirtoacă a avut o prestaţie pozitivă în subiectele despre: D. Chirtoacă s-a lansat oficial
în cursa electorală, care s-a desfăşurat pe scările Cascadei din Parcul Valea Morilor (18.05.201); D.
Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar al Chişinăului, a prezentat troleibuzele de tip nou
procurate de Primărie (10.06.2015); Într-o conferinţă de presă, D. Chirtoacă a declarat că după 8 ani
de activitate la Primărie a rămas acelaşi, între timp avînd şi realizări: reabilitarea Parcului Valea
Morilor, rezolvarea problemei staţiei de epurare, procurarea de troleibuze etc. (12.06.2015).
Conotaţia pozitivă pentru V. Chirtoca s-a datorat subiectelor despre: V. Chirtoca s-a întîlnit
cu elevii şi profesorii Liceului ”Natalia Gheorghiu” (25.05.2015); Membrii PCRM, în frunte cu V.
Chirtoca, candidat la funcţia de primar al Chişinăului, s-au apucat să amenajeze zona de agrement a
lacului Ghidighici, preconizînd să construiască cîteva bazine deschise şi un palat de sport în capitală
(09.06.2015); La ieşirea de la vot, V. Chirtoca, candidat din partea PCRM, a declarat următoarele:
„Noi trebuie, în primul rînd, să facem să fie frumos, să locuiască aici mulţi oameni fericiţi, să ne
ocupăm cu problemele sociale, foarte rapid” (14.06.2015).
M. Darie s-a manifestat pozitiv în subiectele despre: M. Darie, candidat PLD la funcţia de
primar al Capitalei, a organizat un flash mob împotriva amplasării gheretelor de ţigări în centrul
Chişinăului, evaziunii fiscale şi contrabandei cu ţigări, promiţînd să elimine toate gheretele din
centrul municipiului (08.06.2015); M. Darie, candidat PLD la funcţia de primar al Chişinăului, a
demolat personal o gheretă părăsită, atenţionînd astfel asupra necesităţii desfiinţării acestora din
centrul istoric al capitalei (10.06.2015).
Nuanţat într-o manieră pozitivă a fost şi I. Caşu, în subiectele despre: I. Caşu s-a înscris în
cursa electorală pentru fotoliul de primar al Chişinăului, expunînd pentru presă priorităţile sale
(11.05.2015); I. Caşu şi-a prezentat echipa cu care va lucra: "Vă asigur că sînt oameni integri,
oameni care sînt gata să servească interesului public. Echipa mea va fi de partea oamenilor din
Chişinău” (29.05.2015).
Z. Greceanîi a avut o prestaţie pozitivă în subiectul despre declaraţiile făcute la ieşirea de la
vot: ”Am votat pentru o echipă de oameni profesionişti, care vor munci în realitate, nu vor face
politică, nu vor împărţi oamenii în „ai noştri” şi „ai voştri” şi se vor ocupa în fiecare zi de lucruri
reale” (14.06.2015).
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Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 93,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 6,5%.
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Accent TV
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Accent TV” a
mediatizat 19 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut
15,2%, iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 79,2% din volumul total al subiecţilor
politici reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PCRM, PN, PCNM, PLDM, PDM, PPRM, MR , PL şi PPEM.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PL, PLDM, PCRM, PCNM, PN, MR, PLD, PPEM şi PDM.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PSRM, PLDM, PCRM, PL, PCNM, PN, PPEM, PDM, PLD şi PPDA.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PL, PCRM, PLDM, PDM, PPEM, PN, PVE, PPRM şi PLD.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”Accent TV” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 12
partide politice; perioada 18-27 mai 2015 – 15 partide politice şi un bloc electoral; perioada 28 mai
– 06 iunie 2015 – 15 partide politice şi un bloc electoral; perioada 07-14 iunie 2015 – 16 partide
politice şi un bloc electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”Accent TV” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin
timp de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui partid politic a fost 55 min. 51 sec., iar minimum – 2 min. 38 sec.; perioada 18-27 mai
2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost 59 min. 15 sec., iar minimum – 5 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 46 min. 43 sec.,
iar minimum – 2 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a
fost 25 min. 36 sec., iar minimum – 1 sec.
59

Per ansamblu, postul de televiziune ”Accent TV” a făcut partizanat politic pentru Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova (în perioadele: 09-17 mai 2015; 18-27 mai 2015; 28 mai – 6
iunie).
Detaliere:
Subiect
PSRM
PCRM
PL
PLDM
PN
PCNM
APL
PDM
PPEM
PPRM
MR
PLD
PPDA
PVE
MPUV
BeLP
MPA
PLR
PNL
PPM
PPCD

Timp total
3 ore 07 min. 32 sec.
1 oră 39 min. 41 sec.
1 oră 37 min. 13 sec.
1 oră 29 min. 36 sec.
1 oră 12 min. 31 sec.
1 oră 09 min. 47 sec.
49 min. 02 sec.
42 min. 32 sec.
37 min. 49 sec.
29 min. 22 sec.
28 min. 58 sec.
23 min. 42 sec.
14 min. 29 sec.
11 min. 58 sec.
5 min. 54 sec.
5 min. 30 sec.
4 min. 51 sec.
1 min. 16 sec.
30 sec.
14 sec.
10 sec.

pozitivă
48 min. 11 sec.
21 min. 03 sec.
6 min. 17 sec.
18 min. 51 sec.
33 min. 47 sec.
8 min. 52 sec.
1 min. 14 sec.
5 min. 03 sec.
9 min. 44 sec.
2 min. 06 sec.
2 min. 28 sec.
12 min. 48 sec.
3 min. 18 sec.
5 min. 56 sec.
0
1 min. 08 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
2 ore 10 min. 31 sec.
58 min. 26 sec.
45 min. 43 sec.
53 min. 02 sec.
38 min. 10 sec.
1 oră 00 min. 16 sec.
20 min. 33 sec.
20 min. 31 sec.
27 min. 11 sec.
27 min. 16 sec.
22 min. 20 sec.
10 min. 54 sec.
11 min. 11 sec.
6 min. 02 sec.
5 min. 54 sec.
2 min. 59 sec.
4 min. 43 sec.
1 min. 16 sec.
30 sec.
14 sec.
10 sec.

negativă
8 min. 50 sec.
20 min. 12 sec.
45 min. 13 sec.
17 min. 43 sec.
34 sec.
39 sec.
27 min. 15 sec.
16 min. 58 sec.
54 sec.
0
4 min. 10 sec.
0
0
0
0
1 min. 23 sec.
8 sec.
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:
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Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Accent TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PSRM a beneficiat de o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor
despre: PSRM şi-a prezentat echipa cu care va participa la alegerile locale din Chişinău
(09.05.2015, 10.05.2015); Preşedintele PSRM, I. Dodon, şi-a prezentat candidaţii pentru primăriile
Comrat, Vulcăneşti şi Ceadîr-Lunga (11.05.2015); Deputaţii socialişti au declarat că vor soluţiona
problema unei construcţii ilegale din sectorul Botanica (15.05.2015, 16.05.2015, 17.05.2015);
Crearea unui plan urbanistic în capitală, reparaţia drumurilor, reducerea tarifelor la serviciile
comunale sînt principalele priorităţi ale candidatului PSRM, Z. Greceanîi, la funcţia de primar al
mun. Chişinău (18.05.2015, 23.05.2015, 24.05.2015); Deputatul PSRM, I. Ceban, a dat asigurări, în
cadrul unei conferinţe de presă, că PSRM va ajuta cetăţenii care suferă în urma deciziilor luate de
CMC (19.05.2015, 23.05.2015); Z. Greceanîi a declarat că PSRM a intrat în cursa electorală cu o
echipă bine pregătită, formată din oameni integri şi cu experienţă în domeniu (22.05.2015); Liderul
PSRM, I. Dodon, a rostit un cuvînt de felicitare pentru absolvenţii şi elevii Gimnaziului ”Sadova”
din satul Sadova, r-nul Călăraşi (29.05.2016, 30.05.2015); Deputatul PSRM, I. Ceban, a promis că
odată cu venirea la putere, socialiştii vor anula deciziile adoptate ilegal şi vor face tot posibilul ca
cetăţenii să aibă acces la informaţie şi presa să fie independentă (30.05.2015, 31.05.2015); Potrivit
sondajului prezentat de CBS-AXA, PSRM ar deveni liderul incontestabil al sufragiilor, acumulînd
un număr de voturi care l-ar fi depăşit pe cel al PL, PLDM şi PD (30.05.2015, 31.05.2015); Centrul
de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA, ale cărui rezultate arată că în turul doi vor intra
candidaţii D. Chirtoacă şi Z. Greceanîi (30.05.2015); Candidatul la funcţia de primar al Capitalei
din partea PSRM, Z. Greceanîi, propune schimbarea fundamentală a activităţii consilierilor
municipali din Chişinău, oferind fiecăruia din cei 51 de consilieri responsabilitatea pentru o anumită
stradă a oraşului (06.06.2015); Dacă duminica viitoare la Chişinău ar avea loc alegerile pentru
funcţia de primar, cu un decalaj mare ar fi cîştigat candidatul PSRM, Z. Greceanîi (06.06.2015).
PSRM a fost mediatizat printr-o conotaţie pozitivă în subiectele despre: Dacă duminica
viitoare la Chişinău ar fi avut loc alegerile pentru funcţia de primar, cu un decalaj mare ar fi cîştigat
candidatul PSRM, Z. Greceanîi, conform acestor date, în ea au încredere mai mult de jumătate de
chişinăuieni (07.06.2015); Candidatul la funcţia de consilier municipal al PSRM, V. Batrîncea, în
cadrul emisiunii "1 + 1" de la postul Accent TV, a promis că în cazul victoriei, echipa Z. Greceanîi
va reîntoarce majoritatea proiectelor sociale, va simplifica procedura de obţinere a compensaţiei şi
va achita o parte a facturilor din contul Primăriei (07.06.2015); Potrivit candidatului la funcţia de
primar al Capitalei din partea PSRM, Z. Greceanîi, în Chişinău trebuie păstrate maxi-taxiurile,
deoarece parcurile de troleibuze şi autobuze nu pot face faţă fluxului de pasageri existent. Greceanîi
a declarat că stabilitatea rutelor de maxi-taxiuri vor fi benefice atît pentru şoferi, cît şi pentru
călători (07.06.2015); Candidatul la funcţia de primar al Capitalei din partea Partidului Socialiştilor,
Zinaida Greceanîi, propune schimbarea fundamentală a activităţii consilierilor municipali din
Chişinău, oferind fiecăruia din cei 51 de consilieri responsabilitatea pentru o anumită stradă a
oraşului (07.06.2015); Candidatul la funcţia de consilier din partea PSRM, V. Bătrîncea, în cadrul
unei emisiuni a declarat că PSRM ştie cum să majoreze bugetul oraşului, iar el personal
intenţionează să creeze condiţii în care ”contabilitatea albă” va deveni profitabilă (09.06.2015); I.
Dodon a declarat, la emisiunea ”1+1” de la Accent TV, că în localităţile unde vor cîştiga primarii
socialişti vor fi implementate proiecte de cooperare şi sprijin economic cu Federaţia Rusă
(11.06.2015).
Conotaţia pozitivă pentru PCRM s-a datorat subiectelor despre: Candidatul PCRM la funcţia
de primar al Chişinăului, V. Chirtoca, a evoluat în cadrul unei emisiuni TV (09.05.2015,
10.05.2015); Candidatul PCRM la funcţia de primar al Chişinăului, V. Chirtoca, a promis, în
conferinţă de presă, construcţia unui lanţ impunător de hoteluri de nivel mondial, a unor săli dotate
cu piscină în fiecare cartier, reabilitarea drumurilor, stoparea construcţiilor ilegale şi scăderea
preţurilor (12.05.2015); Candidatul PCRM la funcţia de primar al capitalei, V. Chirtoca, şi-a
prezentat platforma electorală (16.05.2015).
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Pozitiv a fost tratat şi PN, în subiectele despre: ”Partidul Nostru” şi-a prezentat candidaţii la
funcţia de primar în Comrat şi UTAG (09.05.2015); Preşedintele PN, R. Usatîi, a revenit la
Chişinău, fiind întîmpinat la aeroport de un grup de susţinători (09.05.2015, 10.05.2015); PN şi-a
prezentat candidaţii la funcţia de primar şi cele de consilieri ai capitalei (12.05.2015); PN şi-a
prezentat candidaţii pentru Primăria Chişinăului, R. Usatîi declarînd că partidul îşi propune drept
scop principal să câştige funcţiile la Chişinău, Bălţi, Comrat, dar şi în centrele raţionale
(16.05.2015); Candidatul la funcţia de primar al Chişinăului din partea PN, I. Caşu, susţine că
fenomenul corupţiei care persistă la Primărie reprezintă sursa tuturor problemelor din oraş, că lupta
împotriva corupţiei este primordială şi urmează să lupte împotriva acestui flagel în cazul victoriei în
alegeri (19.05.2015, 23.05.2015, 24.05.2015); Candidatul la funcţia de primar al Chişinăului din
partea PN, I. Caşu, a declarat că atît el, cît şi formaţiunea pe care o reprezintă vor miza, în special,
pe granturile din străinătate pentru a majora bugetul local al municipalităţii (20.05.2015); I. Caşu
promite că în primele 100 de zile ale mandatului său, ordinea va fi restabilită (22.05.2015); R.
Usatîi a prezentat echipa cu care va merge la alegerile locale din Capitală, formată din profesionişti
de rang înalt şi adevăraţi patrioţi ai tărîmului său (24.05.2015); Preşedintele "Partidului Nostru", R.
Usatîi, a prezentat echipa cu care va merge la alegerile locale din capitală (30.05.2015, 31.05.2015);
În urma unui proces amplu de negocieri între liderul “Partidului Nostru”, R. Usatîi, şi autorităţile
din Federaţia Rusă a fost ridicat embargoul la două companii vinicole autohtone – Imperial Vin şi
Moldnord (02.06.2015, 06.06.2015, 07.06.2015); Liderul PN, R. Usatîi, a declarat, în cadrul unei
conferinţe de presă, că în urma unui proces amplu de negocieri cu autorităţile din Federaţia Rusă a
fost ridicat embargoul la două companii vinicole autohtone – Imperial Vin şi Moldnord
(07.06.2015).
PLDM a avut o prezenţă pozitivă în subiectele despre: Reprezentanţii tineretului PLDM au
declarat cu mîndrie că de acum încolo, ei sînt membri cu drepturi depline ai filialei de tineret a
Partidului Popular European (20.05.2015); Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, un susţinător
înrăit al PLDM, a participat cu un discurs de laudă la lansarea campaniei electorale a lui Serafim
Urechean, în timpul careului dedicat ”Ultimului sunet” (29.05.2015); Proiectele de legi privind
modificarea Codului audiovizualului – proiectul comun PLDM-PDM şi proiectul Partidului Liberal
– au fost votate de comisia parlamentară de profil, astfel, ele urmează a fi incluse pe ordinea de zi a
şedinţei Legislativului (30.05.2015); În pragul alegerilor locale, candidatul PLDM la funcţia de
primar general, S. Urechean, a promis că cel mult într-un an şi jumătate va extinde liniile de
troleibuz şi în afara Chişinăului (30.05.2015); Candidatul liberal-democrat S. Urechean vine cu
proiecte ambiţioase menite să apropie Chişinăul de standardele unui oraş european (04.06.2015);
Candidatul la funcţia de primar al Partidului Liberal Democrat din Moldova, S. Urechean, şi-a
exprimat nemulţumirea faţă de starea proastă a Uzinei de deşeuri din cariera Purcel, promiţînd că, în
cazul victoriei, o va renova (05.06.2015, 06.06.2015); Obosit de haosul creat de fostul edil al
capitalei D. Chirtoacă, candidatul PLDM la funcţia de primar general, S. Urechean, propune o nouă
stratagemă de reamenajare a oraşului (06.06.2015); S. Urechean promite reabilitarea Pieţei
Centrale, unde comercianţii intermediari nu vor mai avea loc, iar produsele vor fi cumpărate direct
de la producători. Anterior candidatul liberal-democraţilor la Primăria Chişinău a promis să
construiască 10 mii de apartamente pentru familiile socialmente vulnerabile (07.06.2015);
Candidatul la funcţia de primar general al PLDM, S. Urechean, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de
starea proastă a uzinei de deşeuri de la Cariera Purcel, promiţînd că, în cazul victoriei, o va renova
(07.06.2015); S Urechean promite să extindă şoseaua Mircea cel Bătrîn cu încă 2 km şi să
construiască o linie de troleibuz care va uni Ciocana de sectorul Rîşcani (08.06.2015) etc.
Pozitiv s-a manifestat şi PLD, în subiectele despre: Propunerea candidatului M. Darie de a
reforma fondul de locuinţe pentru toate casele din Chişinău, pentru a gestiona o singură proprietate
(19.05.2015, 23.05.2015, 24.05.2015); Candidatul PLD, M. Darie, a declarat că construcţia amplă a
mansardelor trebuie încetată, iar soluţia perfectă care ar remedia problema acoperişurilor distruse şi
a gurilor de scurgeri ale acestora ar fi podurile mansardate (30.05.2015, 31.05.2015); Candidatul la
funcţia de primar al Capitalei, M. Darie, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de sistemul de transport
existent al oraşului, adăugînd că acesta trebuie schimbat în totalitate (3.05.2015).
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PCRM a obţinut o conotaţie negativă a reflectării în cadrul subiectelor despre: G. Petrenco
acuză conducerea PCRM de trădare a propriului program şi îşi propune să completeze vacuumul
politic format în aripa stîngă a partidelor politice (11.05.2015); Potrivit liderului PCNM, G.
Petrenco, tot mai mulţi membri PCRM părăsesc formaţiunea din motivul nerespectării programului
acestuia şi aderă la partidul său (13.05.2015); În cadrul şedinţei CMC, preşedintele PN, R. Usatîi, şi
deputatul PSRM, I. Ceban, au declarat că „coaliţia comunisto-liberală a decis să mai ia un volum
enorm de proprietate publică” (16.05.2015); Liderul PL, M. Ghimpu, a specificat că PLDM şi PDM
s-au înţeles cu fracţiunea PCRM, astfel încît aceştia să nu se prezinte la şedinţă şi, în lipsa acestora,
cu un număr mai mic de deputaţi, nu vor fi suficiente voturi pentru proiect (29.05.2015); Potrivit
”Barometrului de Opinie Publică”, ratingul comuniştilor a suferit o scădere considerabilă, lucru
alarmant pentru un partid politic, care anterior se bucura de o mare popularitate în rîndul
respondenţilor (29.05.2015); Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că în R. Moldova, justiţia este
controlată de oligarhi, şi anume de PDM, PLDM şi PCRM (31.05.2015); Iu. Leancă menţionează că
alianţa cu comuniştii trebuie să fie anulată imediat, deoarece fiecare zi a acestei alianţe ne costă
enorm ca societate, dar şi ca cetăţean în parte (07.06.2015); Într-o conferinţă de presă, liderul
PSRM, I. Dodon, susţine că avem o şansă istorică de a spăla rîia oligarhică din Republica Moldova,
îndemnînd cetăţenii să nu voteze candidaţii PL, PLDM, PCRM, PDM (09.06.2015).
Într-o conotaţie negativă a fost prezentat şi PLDM, prin difuzarea subiectelor despre: Liderul
PSRM, I. Dodon, a declarat că V. Filat şi V. Plahotniuc au ales calea unirii pentru a nu răspunde de
banii furaţi din bănci (18.05.2015, 23.05.2015); Candidatul la funcţia de primar al Chişinăului din
partea PCNM, G. Petrenco, a declarat că Primăria a devenit un cenzor preelectoral, prin interzicerea
arbitrară a plasării panourilor sale publicitare electorale cu sloganul ,,Va fi mai bine fără
Plahotniuc!", "Va fi mai bine fără Chirtoacă!", "Va fi mai bine fără Filat!" (19.05.2015); Comentarii
negative la declaraţiile făcute de S. Urechean la lansarea în campania electorală, vizavi de proiectele
de viitor (21.05.2015); Deputaţii PCRM l-au acuzat pe candidatul la funcţia de primar al
Chişinăului din partea PLDM, S. Urechean, că acesta ar fi încălcat legislaţia în vigoare atunci cînd a
început campania electorală, menţinînd, în acelaşi timp, postul de preşedinte al Curţii de Conturi
(28.05.2015, 30.05.2015, 31.05.2015); Liderul PL, M. Ghimpu, a specificat că PLDM şi PDM s-au
înţeles cu fracţiunea PCRM, astfel încît aceştia să nu se prezinte la şedinţă şi, în lipsa acestora, cu
un număr mai mic de deputaţi, nu vor fi suficiente voturi pentru proiect (29.05.2015); Deputatul
PSRM, I. Ceban, a criticat aspru proiectele de lege elaborate de Partidul Liberal, dar şi de deputaţii
din PDM şi PLDM, ce preconizează modificarea Codului audiovizualului (30.05.2015); În cadrul
emisiunii "1 + 1" la postul Accent TV, preşedintele formaţiunii politice şi candidatul la funcţia de
primar al Capitalei, G. Petrenco, a declarat că a reuşit să conteste la Comisia Electorală Centrală
dreptul de a plasa panourile cu sloganul: "Va fi mai bine fără Chirtoacă!"," Va fi mai bine fără
Plahotniuc!"," Va fi mai bine fără Filat!" (30.05.2015).
PDM a fost nuanţat negativ în subiectele despre: Zeci de oameni în frunte cu preşedintele
PCNM, G. Petrenco, au ieşit în faţa hotelului Nobel, pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de
politica promovată de democratul V. Plahotniuc, acuzîndu-l că ar fi subjugat mai multe instituţii ale
statului, printre care şi Procuratura Generală (28.05.2015); Liderul PL, M. Ghimpu, a specificat că
PLDM şi PDM s-au înţeles cu fracţiunea PCRM, astfel încît aceştia să nu se prezinte la şedinţă şi, în
lipsa acestora, cu un număr mai mic de deputaţi, nu vor fi suficiente voturi pentru proiect
(29.05.2015); Presa se declară împotriva proiectului privind modificarea Codului audiovizualului
înaintat de PDM (30.05.2015); Deputatul PSRM, I. Ceban, a criticat aspru proiectele de lege
elaborate de Partidul Liberal, dar şi de deputaţii din PDM şi PLDM, ce preconizează modificarea
Codului audiovizualului (30.05.2015); ); În cadrul emisiunii "1 + 1" la postul Accent TV,
preşedintele formaţiunii politice şi candidatul la funcţia de primar al Capitalei, G. Petrenco, a
declarat că a reuşit să conteste la Comisia Electorală Centrală dreptul de a plasa panourile cu
sloganul: "Va fi mai bine fără Chirtoacă!"," Va fi mai bine fără Plahotniuc!"," Va fi mai bine fără
Filat!" (30.05.2015); Mii de oameni din toată ţara şi-au dat duminică întîlnire în PMAN, pentru a
vocifera încă o dată contra guvernării, scandînd lozinci împotriva celor de la conducere
(07.06.2015); Luni a avut loc o nouă audiere a cazului privind interzicerea acţiunii de protest a
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membrilor partidului ,,Casa Noastră – Moldova” în faţa hotelului Nobil, care este proprietatea lui V.
Plahotniuc (08.06.2015); Într-o conferinţă de presă, liderul PSRM, I. Dodon, susţine că avem o
şansă istorică de a spăla rîia oligarhică din Republica Moldova, îndemnînd cetăţenii să nu voteze
candidaţii PL, PLDM, PCRM, PDM (09.06.2015); Naţionalizarea BEM reprezintă furtul secolului
pentru a doua oară, declaraţia aparţine liderului PSRM, I. Dodon, care afirmă că guvernarea a
pregătit un proiect de alocare a 15 miliarde de lei pe care ulterior să-i fure (10.06.2015) etc.
Conotaţia negativă pentru PL s-a datorat subiectelor despre: Cele peste 400 de proiecte
funciare au fost votate prost de PL, PCRM, PLDM, PDM şi unii consilieri independenţi din cadrul
CMC (19.05.2015, 23.05.2015); Candidatul la funcţia de primar din partea PPRM, M. Cîrlig, aduce
noi acuzaţii la adresa contracandidatului său, liberalul D. Chirtoacă, menţionînd că acesta din urmă
dispune de proprietatea publică după propriul plac (19.05.2015); G. Petrenco l-a învinuit pe D.
Chirtoacă că foloseşte resursele administrative în scopul de a preveni participarea PCNM la
alegerile locale (19.05.2015); Candidatul PPRM, M. Cîrlig, l-a acuzat pe actualul edil al capitalei,
liberalul D. Chirtoacă, precum că acesta, în timpul mandatului său, a luat decizia de a ceda 30% din
pachetul de acţiuni al SA Termocom, deţinută anterior de Primăria Chişinău (26.05.2015);
Candidatul independent la funcţia de consilier O. Cernei l-a acuzat pe D. Chirtoacă că, ocupînd
funcţia de primar al Chişinăului, a transformat reforma din transport în blocaje de trafic
(27.05.2015); Deputatul PSRM, I. Ceban, a criticat aspru proiectele de lege elaborate de Partidul
Liberal, dar şi de deputaţii din PDM şi PLDM, ce preconizează modificarea Codului
audiovizualului (30.05.2015, 31.05.2015); Candidatul Partidului Popular la funcţia de primar
general al Capitalei, M. Cîrlig, l-a acuzat pe fostul edil al capitalei, liberalul D. Chirtoacă, precum
că acesta, în timpul mandatului său, a cedat 30 la sută din pachetul de acţiuni al întreprinderii SA
"TERMOCOM", deţinut anterior de Primăria Chişinău (30.05.2015); Candidatul independent la
funcţia de consilier municipal, O. Cernei, l-a acuzat pe D. Chirtoacă că, deţinînd funcţia de primar
al Chişinăului, a transformat reforma din transport în blocaje de trafic, astfel, locuitorii oraşului încă
nu pot înţelege pe care trasee circulă microbuzele (30.05.2015); În cadrul emisiunii "1 + 1" la postul
Accent TV, preşedintele formaţiunii politice şi candidatul la funcţia de primar al Capitalei, G.
Petrenco, a declarat că a reuşit să conteste la Comisia Electorală Centrală dreptul de a plasa
panourile cu sloganul: "Va fi mai bine fără Chirtoacă!"," Va fi mai bine fără Plahotniuc!"," Va fi
mai bine fără Filat!" (30.05.2015); Ex-deputatul PCRM, A. Petkov, a subliniat că haosul instaurat
pe străzile capitalei în timpul mandatului lui D. Chirtoacă va fi anihilat odată cu preluarea cîrmei
Primăriei de către PN (31.05.2015); Obosit de haosul creat de fostul edil al capitalei D. Chirtoacă,
candidatul PLDM la funcţia de primar general, S. Urechean, propune o nouă stratagemă de
reamenajare a oraşului (06.06.2015, 07.06.2015); O. Nantoi, candidat din partea PPEM, acuză
liberalii de abuz şi utilizarea resurselor municipiului, adăugînd, totodată, că fărădelegile liberalilor
nu vor rămîne nepedepsite şi va înainta o petiţie în acest sens în instanţa de judecată (07.06.2015);
În cadrul emisiunii "1 + 1", candidatul PPDA la Primăria Chişinău, O. Brega, l-a sfătuit pe
contracandidatul său, D. Chirtoacă, să se pregătească de puşcărie pentru toate ilegalităţile săvîrşite
în perioada deţinerii mandatului de primar (07.06.2015); F. Ghelici, preşedintele Asociaţiei Obşteşti
”Moldova Mea”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că alegerea primarului general ar
putea avea loc din primul tur, asta datorită faptului că M. Ghimpu şi-a dezamăgit electoratul în urma
mitingului de duminică (08.06.2015); Gheretele ilegale din centrul capitalei au fost un motiv de
conflict şi acuzaţii aruncate la adresa lui D. Chirtoacă de către contracandidatul M. Darie, în cadrul
unui protest (08.06.2015) etc.
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, în ştirile electorale şi politice, partidele
politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, cel mai mediatizat partid politic din top 10
este PSRM, care, din volumul total de timp de 3 ore 7 min. 32 sec., a avut intervenţii directe – 1 oră
46 min. 28 sec., iar intervenţii indirecte – 1 oră 21 min. 4 sec., urmat de PCRM, care a fost reflectat
direct 40 min. 26 sec., iar indirect – 59 min. 15 sec., din volumul total de timp de 1 oră 39 min. 41
sec. Pe poziţia a treia s-a poziţionat PL, care din volumul total de timp de 1 oră 37 min. 13 sec., a
fost mediatizat 24 min. 14 sec. direct, iar 1 oră 12 min. 59 sec. – indirect. Cu o prezenţă de 1 oră 29
min. 36 sec. a fost reflectat PLDM, care a obţinut intervenţii directe 37 min. 19 sec., iar intervenţii
indirecte – 52 min. 17 sec. PN a acumulat intervenţii directe 39 min. 57 sec., iar intervenţii indirecte
– 32 min. 34 sec., din volumul total de timp de 1 oră 12 min. 31 sec. PCNM a fost prezentat în
volum de 1 oră 9 min. 47 sec., cu 34 min. 42 sec. – direct şi cu 35 min. 5 sec. – indirect, urmat de
PDM – cu 42 min. 32 sec., dintre care direct – 10 min. 58 sec., indirect – 31 min. 34 sec. Din
volumul total de timp de 37 min. 49 sec., PPEM a fost mediatizat direct 22 min. 31 sec., iar indirect
– 15 min. 18 sec. PPRM, din volumul total de timp de 29 min. 22 sec., a fost reflectat atît direct (20
min. 1 sec.), cît şi indirect (9 min. 21 sec.). Pe poziţia 10 a fost prezentat MR, care a fost mediatizat
direct 7 min. 33 sec., iar indirect – 21 min. 25 sec., din volumul total de timp de 28 min. 58 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Accent TV” a reflectat
16 concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Accent TV” a
reflectat 10 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Chirtoca, M. Cîrlig, G. Petrenco, I. Caşu, S.
Urechean, O. Nantoi, M. Babuc, V. Klimenco şi Z. Greceanîi.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Accent TV” a
reflectat 13 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, G. Petrenco, V. Cirtoca, M. Darie, Z. Greceanîi, I.
Caşu, O. Nantoi, S. Urechean, V. Klimenco, M. Cîrlig, O. Brega, I. Caldare şi M. Babuc.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Accent TV”
a reflectat 13 candidaţi electorali: S. Urechean, G. Petrenco, D. Chirtoacă, Z. Greceanîi, M. Darie,
O. Brega, V. Chirtoca, A. Prohniţchi, M. Cîrlig, O. Nantoi, I. Caldare, I. Caşu şi M. Babuc.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Accent TV” a
reflectat 14 candidaţi electorali: S. Urechean, G. Petrenco, Z. Greceanîi, D. Chirtoacă, A.
Prohniţchi, V. Chirtoca, O. Nantoi, M. Darie, M. Cîrlig, O. Brega, M. Babuc, I. Caldare, I. Caşu şi
T. Ţurcanu.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”Accent TV” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau
mai puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui concurent electoral a fost 26 min. 51 sec., iar minimum – 1 min. 46 sec.; perioada 1827 mai 2015 – maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 27 min. 20 sec., iar
minimum – 6 sec.; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat
electoral a fost 20 min. 21 sec., iar minimum – 10 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de
timp acordat unui concurent electoral a fost 9 min. 3 sec., iar minimum – 30 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Accent TV” a reflectat candidaţii electorali din mun.
Chişinău la funcţia de primar general de Chişinău relativ echilibrat.
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Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
G. Petrenco, PCNM
S. Urechean, PLDM
V. Chirtoca, PCRM
Z. Greceanîi, PSRM
M. Cîrlig, PPRM
M. Darie, PLD
O. Nantoi, PPEM
I. Caşu, PN
O. Brega, PPDA
A. Prohniţchi, PVE
V. Klimenco, MR
M. Babuc, PDM
I. Caldare, BeLP
T. Ţurcanu, PNL
T. Tomacu, PPM

Timp total
41 min. 31 sec.
54 min.
44 min. 17 sec.
42 min. 20 sec.
30 min. 10 sec.
26 min. 08 sec.
23 min. 42 sec.
23 min. 31 sec.
19 min. 50 sec.
14 min. 19 sec.
11 min. 50 sec.
10 min. 37 sec.
8 min. 37 sec.
5 min. 30 sec.
30 sec.
14 sec.

pozitivă
5 min. 44 sec.
3 min. 59 sec.
15 min. 20 sec.
20 min. 51 sec.
19 min. 57 sec.
2 min. 06 sec.
12 min. 48 sec.
8 min. 39 sec.
12 min. 31 sec.
3 min. 18 sec.
5 min. 56 sec.
0
4 min. 19 sec.
1 min. 08 sec.
0
0

Conotaţie
neutră
12 min. 32 sec.
49 min. 22 sec.
24 min. 38 sec.
21 min. 29 sec.
10 min. 13 sec.
24 min. 02 sec.
10 min. 54 sec.
14 min. 44 sec.
7 min. 19 sec.
11 min. 01 sec.
5 min. 54 sec.
10 min. 37 sec.
4 min. 18 sec.
2 min. 59 sec.
30 sec.
14 sec.

negativă
23 min. 15 sec.
39 sec.
4 min. 19 sec.
0
0
0
0
8 sec.
0
0
0
0
0
1 min. 23 sec.
0
0

Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, S. Urechean a beneficiat de o mediatizare pozitivă în subiectele despre: S.
Urechean promite reabilitarea Pieţei Centrale, unde comercianţii intermediari nu vor mai avea loc,
iar produsele vor fi cumpărate direct de la producători. Anterior, candidatul liberal-democraţilor la
Primăria Chişinău a promis să construiască 10 mii de apartamente pentru familiile socialmente
vulnerabile (07.06.2015); Candidatul la funcţia de primar general al PLDM, S. Urechean, şi-a
exprimat nemulţumirea faţă de starea proastă a uzinei de deşeuri de la Cariera Purcel, promiţînd că,
în cazul victoriei, o va renova (07.06.2015); S Urechean promite să extindă şoseaua Mircea cel
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Bătrîn cu încă 2 km şi să construiască o linie de troleibuz care va uni Ciocana de sectorul Rîşcani
(08.06.2015).
M. Darie s-a manifestat pozitiv în subiectele despre: M. Darie a propus de a reforma fondul
de locuinţe pentru toate casele din Chişinău, pentru a gestiona o singură proprietate (19.05.2015,
23.05.2015, 24.05.2015); Candidatul PLD, M. Darie, a declarat că construcţia amplă a mansardelor
trebuie încetată, iar soluţia perfectă care ar remedia problema acoperişurilor distruse şi a gurilor de
scurgeri ale acestora ar fi podurile mansardate (30.05.2015, 31.05.2015); Candidatul la funcţia de
primar al Capitalei, M. Darie, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de sistemul de transport existent al
oraşului, adăugînd că acesta trebuie schimbat în totalitate (03.05.2015).
Z. Greceanîi a avut o prestaţie pozitivă în subiectelor despre: Crearea unui plan urbanistic în
capitală, reparaţia drumurilor, reducerea tarifelor la serviciile comunale sînt principalele priorităţi
ale candidatului PSRM, Z. Greceanîi, la funcţia de primar al mun. Chişinău (18.05.2015,
23.05.2015, 24.05.2015); Z. Greceanîi a declarat că PSRM a intrat în cursa electorală cu o echipă
bine pregătită, formată din oameni integri şi cu experienţă în domeniu (22.05.2015); Centrul de
Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA, ale cărui rezultate arată că în turul doi vor intra
candidaţii D. Chirtoacă şi Z. Greceanîi (30.05.2015); Candidatul la funcţia de primar al Capitalei
din partea PSRM, Z. Greceanîi, propune schimbarea fundamentală a activităţii consilierilor
municipali din Chişinău, oferind fiecăruia din cei 51 de consilieri responsabilitatea pentru o anumită
stradă a oraşului (06.06.2015, 07.06.2015); Dacă duminica viitoare la Chişinău ar avea loc alegerile
pentru funcţia de primar, cu un decalaj mare ar fi cîştigat candidatul PSRM, Z. Greceanîi
(06.06.2015); Dacă duminica viitoare la Chişinău ar fi avut loc alegerile pentru funcţia de primar,
cu un decalaj mare ar fi cîştigat candidatul PSRM, Z. Greceanîi, conform acestor date, în ea au
încredere mai mult de jumătate de chişinăuieni (07.06.2015); Candidatul la funcţia de consilier
municipal al PSRM, V. Batrîncea, în cadrul emisiunii "1 + 1" de la postul Accent TV, a promis că
în cazul victoriei, echipa Z. Greceanîi va reîntoarce majoritatea proiectelor sociale, va simplifica
procedura de obţinere a compensaţiei şi va achita o parte a facturilor din contul Primăriei
(07.06.2015); Potrivit candidatului la funcţia de primar al Capitalei din partea PSRM, Z. Greceanîi,
în Chişinău trebuie păstrate maxi-taxiurile, deoarece parcurile de troleibuze şi autobuze nu pot face
faţă fluxului de pasageri existent. Greceanîi a declarat că stabilitatea rutelor de maxi-taxiuri vor fi
benefice atît pentru şoferi, cît şi pentru călători (07.06.2015).
Conotaţia pozitivă pentru V. Chirtoca s-a datorat subiectelor despre: Candidatul PCRM la
funcţia de primar al Chişinăului, V. Chirtoca, a evoluat în cadrul unei emisiuni TV (09.05.2015,
10.05.2015); Candidatul PCRM la funcţia de primar al Chişinăului, V. Chirtoca, a promis, în
conferinţă de presă, construcţia unui lanţ impunător de hoteluri de nivel mondial, a unor săli dotate
cu piscină în fiecare cartier, reabilitarea drumurilor, stoparea construcţiilor ilegale şi scăderea
preţurilor (12.05.2015); Candidatul PCRM la funcţia de primar al capitalei, V. Chirtoca, şi-a
prezentat platforma electorală (16.05.2015); La prezentarea programului său electoral, V. Chirtoca a
promis că va rezolva problema drumurilor şi va construi telecabine, care vor uni sectoarele
Chişinăului (18.05.2015, 23.05.2015); Candidatul la funcţia de primar din partea PCRM, V.
Chirtoca, a declarat că, cu cît vor fi mai fericiţi chişinăuienii, cu atît mai mulţi bani vor ajunge în
bugetul capitalei (20.05.2015, 23.05.2015); Candidatul PCRM pentru funcţia de primar general, V.
Chirtoca, a declarat că dacă va deţine funcţia de primar municipal, va opta pentru restabilirea
seminţelor de legume din ţara noastră şi le va planta pe parcele de pămînt specializate, care, ulterior,
vor fi incluse în zone de interes ecologic (07.06.2015); La ieşirea din secţia de votare, V. Chirtoca a
făcut declaraţii pe marginea votului (14.06.2015).
Nuanţat într-o manieră pozitivă a fost şi I. Caşu, în subiectele despre: I. Caşu, candidat PN la
funcţia de primar al capitalei a promis eradicarea corupţiei, elogiind candidaţii PN pentru funcţia de
consilieri (12.05.2015, 16.05.2015); CEC a impus PSRM şi PN să specifice, în 3 zile, sursele de
finanţare (13.05.2015); Candidatul la funcţia de primar al Chişinăului din partea PN, I. Caşu, a
declarat că fenomenul corupţiei care persistă la Primărie reprezintă sursa tuturor problemelor din
oraş, că lupta împotriva corupţiei este primordială şi urmează să lupte împotriva acestui flagel în
cazul victoriei în alegeri (19.05.2015, 23.05.2015, 24.05.2015); Candidatul la funcţia de primar al
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Chişinăului din partea PN, I. Caşu, a declarat că atît el, cît şi formaţiunea pe care o reprezintă, vor
miza, în special, pe granturile din străinătate pentru a majora bugetul local al municipalităţii
(20.05.2015); I. Caşu promite că în primele 100 de zile ale mandatului său, ordinea va fi restabilită
(22.05.2015).
D. Chirtoacă a avut parte de o mediatizare în tonalitate negativă, în subiectele despre:
Candidatul PPRM la funcţia de primar al Chişinăului, M. Cîrlig, l-a acuzat pe actualul edil al
capitalei de corupţie (09.05.2015, 10.05.2015); G. Petrenco, preşedintele Partidului PCNM, afirmă
că actualul primar D. Chirtoacă se preocupă de geopolitică, în loc să aibă grijă de oraş (09.05.2015,
10.05.2015); Conform candidatului PPRM la funcţia de primar, M. Cîrlig, Primăria de Chişinău a
oferit ilegal companiei ”Dansicons” terenul parcării de lîngă Spitalul Clinic Republican
(12.05.2015); Candidatul la funcţia de primar din partea PPRM, M. Cîrlig, aduce noi acuzaţii la
adresa contracandidatului său, liberalul D. Chirtoacă, menţionînd că acesta din urmă dispune de
proprietatea publică după propriul plac (19.05.2015); G. Petrenco l-a învinuit pe D. Chirtoacă că
foloseşte resursele administrative în scopul de a preveni participarea PCNM la alegerile locale
(19.05.2015); Candidatul PPRM, M. Cîrlig, l-a acuzat pe actualul edil al capitalei, liberalul D.
Chirtoacă, precum că acesta, în timpul mandatului său, a luat decizia de a ceda 30% din pachetul de
acţiuni al SA Termocom, deţinută anterior de Primăria Chişinău (26.05.2015, 30.05.2015);
Candidatul independent la funcţia de consilier O. Cernei l-a acuzat pe D. Chirtoacă că, ocupînd
funcţia de primar al Chişinăului, a transformat reforma din transport în blocaje de trafic
(27.05.2015, 30.05.2015); În cadrul emisiunii "1 + 1" la postul Accent TV, preşedintele formaţiunii
politice şi candidatul la funcţia de primar al Capitalei, G. Petrenco, a declarat că a reuşit să conteste
la Comisia Electorală Centrală dreptul de a plasa panourile cu sloganul: "Va fi mai bine fără
Chirtoacă!"," Va fi mai bine fără Plahotniuc!"," Va fi mai bine fără Filat!" (30.05.2015); Exdeputatul PCRM, A. Petkov, a subliniat că haosul instaurat pe străzile capitalei în timpul
mandatului lui D. Chirtoacă va fi anihilat odată cu preluarea cîrmei Primăriei de către PN
(31.05.2015); Obosit de haosul creat de fostul edil al capitalei D. Chirtoacă, candidatul PLDM la
funcţia de primar general, S. Urechean, propune o nouă stratagemă de reamenajare a oraşului
(06.06.2015); În cadrul emisiunii "1 + 1", candidatul PPDA la Primăria Chişinău, O. Brega, l-a
sfătuit pe contracandidatul său, D. Chirtoacă, să se pregătească de puşcărie pentru toate ilegalităţile
săvîrşite în perioada deţinerii mandatului de primar (07.06.2015); Gheretele ilegale din centrul
Capitalei au fost motiv de conflict şi acuzaţii aruncate la adresa lui D. Chirtoacă de către
contracandidatul M. Darie, în cadrul unui protest (08.06.2015) etc.
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Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 92,8%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 7,2%.
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PRO TV CHIŞINĂU
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”PRO TV Chişinău” a
mediatizat 17 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut
11,9%, iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 83,7% din volumul total al subiecţilor
politici reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PCRM, PSRM, MR, PL, PN, PLDM, PDM, PPRM, PCNM, PVE PPEM.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: MR, PSRM, PCRM, PL, PLDM, PDM, PPEM, PPDA, PVE şi PLD.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PLDM, PCRM, PL, MR, PDM, PVE, PN, PPEM, PSRM, ŞI PLD.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PL, PLDM, PCRM, PSRM, PDM, MR, PN, PPEM, BeLP şi PLD.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”PRO TV Chişinău” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 –
16 partide politice şi un bloc electoral; perioada 18-27 mai 2015 – 13 partide politice şi un bloc
electoral; perioada 28 mai – 06 iunie 2015 – 15 partide politice şi un bloc electoral; perioada 07-14
iunie 2015 – 16 partide politice şi un bloc electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”PRO TV Chişinău” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai
puţin timp de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de
timp acordat unui partid politic a fost 8 min. 15 sec., iar minimum – 3 sec.; perioada 18-27 mai
2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost 7 min. 52 sec., iar minimum – 03 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 9 min. 46 sec.,
iar minimum – 02 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a
fost 18 min. 20 sec., iar minimum – 32 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune ”PRO TV Chişinău” a reflectat partidele politice relativ
echilibrat, cu excepţia PL, care în perioada 07-14 iunie a obţinut o pondere de 21,7% (18 min. 20
sec.), în comparaţie cu ceilalţi subiecţi politici, care au acumulat maximum 10,5% (8 min. 54 sec.),
iar minimum 0,6% (32 sec.).
Detaliere:
Subiect
PL
PCRM
PLDM
PSRM
MR
PDM
PN
PPEM
PVE
PLD
PPDA
APL
BeLP
PPRM
PCNM
PNL
PR
PPM
PLR

Timp total
34 min. 02 sec.
31 min. 56 sec.
25 min. 52 sec.
24 min. 03 sec.
22 min. 23 sec.
16 min. 36 sec.
09 min. 51 sec.
09 min. 12 sec.
06 min. 53 sec.
06 min. 04 sec.
05 min. 18 sec.
05 min. 01 sec.
04 min. 11 sec.
03 min. 11 sec.
02 min. 32 sec.
01 min. 51 sec.
01 min. 24 sec.
01 min. 18 sec.
17 sec.

pozitivă
03 min. 18 sec.
02 min. 25 sec.
02 min. 14 sec.
01 min. 01 sec.
01 min. 32 sec.
02 min. 05 sec.
01 min. 49 sec.
29 sec.
35 sec.
03 sec.
01 min. 09 sec.
0
0
08 sec.
29 sec.
0
10 sec.
0
0

Conotaţie
neutră
23 min. 58 sec.
28 min. 08 sec.
19 min. 17 sec.
18 min. 30 sec.
17 min. 34 sec.
10 min. 56 sec.
07 min. 40 sec.
08 min. 30 sec.
06 min. 04 sec.
05 min. 17 sec.
04 min. 09 sec.
04 min. 47 sec.
03 min. 27 sec.
02 min. 52 sec.
01 min. 55 sec.
01 min. 47 sec.
40 sec.
01 min. 18 sec.
17 sec.

negativă
06 min. 46 sec.
01 min. 23 sec.
04 min. 21 sec.
04 min. 32 sec.
03 min. 17 sec.
03 min. 35 sec.
22 sec.
13 sec.
14 sec.
44 sec.
0
14 sec.
44 sec.
11 sec.
08 sec.
04 sec.
34 sec.
0
0

Conotaţia reflectării:
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Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”PRO TV Chişinău” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi
atît pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PL a avut o prestaţie pozitivă în subiectele despre: Liberalul D.
Chirtoacă s-a lansat oficial în campania electorală în Parcul Valea Morilor, cu sloganul ”Primarul
faptelor concrete” (18.05.2015); Deputaţii liberali au venit la şedinţa Parlamentului în tricouri cu
însemnele partidului, făcând campanie actualului primar Dorin Chirtoacă (21.05.2015); D.
Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar general al Chuşinăului, s-a filmat într-un videoclip care
îl elogiază. La finalul videoclipului apare în rol de cameraman (04.06.2015).
PLDM a obţinut o conotaţie pozitivă a reflectării în subiectele despre: S. Urechean s-a lansat
oficial în campania electorală, cu sloganul ”Faptele bune nu se uită niciodată” (21.05.2015).
Într-o tonalitate pozitivă a fost reflectat şi PCRM, prin intermediul subiectului despre
conferinţa de presă susţinută de V. Chirtoca, candidat PCRM la funcţia de primar al Capitalei, în
cadrul căreia a declarat că vrea ca oamenii să poată comunica on-line cu funcţionarii din Primărie
(05.06.2015).
PN a evoluat pozitiv în subiectele despre: Liderul PN, R. Usatîi, a declarat că datorită lui,
doi producători de vinuri vor putea exporta în Rusia (02.06.2015); I. Caşu, candidat PN la funcţia de
primar al mun. Chişinău, a evoluat în cadrul dezbaterilor electorale (03.06.2015).
PSRM a avut o prestaţie negativă în cadrul subiectelor despre: Doi deputaţi socialişti s-au
luat la pumni cu mai mulţi consilieri din CMC (14.05.2015); Bătaia de la Primărie s-a discutat şi în
Parlament, liberalii şi comuniştii au cerut Comisiei Juridice să examineze comportamentul
deputaţilor bătăuşi (14.05.2015); De la Primărie, deputaţii socialişti s-au mutat în stradă, luîndu-se
la harţă cu muncitorii de pe un şantier de construcţii din capitală (15.05.2015); O. Nantoi a declarat
că Z. Greceanîi, candidat PSRM, şi-a bătut joc de mun. Chişinău cînd a fost premier (18.05.2015);
Construcţia blocului cu 10 etaje de pe strada Zelinschi, unde acum două zile deputaţii socialişti s-au
îmbrâncit cu muncitorii, este absolut legală. Cel puţin asta susţine viceprimarul N. Grozavu
(18.05.2015); Simpatizanţi ai liberalilor şi cei ai Platformei ”Demnitate şi Adevăr” nu au putut
împărţi PMAN, acţiunea a continuat cu huiduirea şi a altor partide: "Jos Dodon!”, ”Jos
comuniştii!...” (07.06.2015); Socialiştii s-au ales cu un filmuleţ electoral fabricat, în care I. Dodon
ar afirma: "Partidul Socialiştilor înseamnă corupţie, înseamnă jefuirea cetăţenilor" (07.06.2015); Iu.
Leancă acuză PSRM că reflectă în rapoartele financiare mai puţini bani decît ar fi cheltuit în
realitate pentru panourile electorale (11.06.2015); Dezbateri fierbinţi la ProTV în cadrul cărora D.
Chirtoacă face acuzaţii la adresa Z. Greceanîi: ”Astăzi proprietarul fabricii de vin din Cojuşna este
familia Greceanîi, care a falimentat-o, a privatizat-o pe nimic şi a mai luat 100 de milioane de la
BEM, pe care nu le-a întors” (12.06.2015).
O prezenţă negativă a avut şi PDM, în subiectele despre: Parodie la adresa candidatului
PDM, M. Babuc, preluată de pe reţelele de socializare: ”Democrata M. Babuc îşi propune să devină
anul acesta primarul familiei tale şi se laudă că pe panouri imaginea ei nu a avut nevoie de retuşare:
"Cu siguranţă de sută la sută că această poză nu a fost fotoshopată. Pentru că ea a fost făcută foarte
repede, pentru că ne grăbeam"” (07.06.2015); Liderul PL, M. Ghimpu, i-a acuzat pe liberaldemocraţi şi democraţi că ar compromite vectorul european al ţării, prin furtul de un miliard din
cele trei bănci, dar şi prin lipsa reformelor (11.06.2015); Iu. Leancă acuză PLDM că reflectă în
rapoartele financiare mai puţini bani decît ar fi cheltuit în realitate pentru panourile electorale
(11.06.2015).
De o reflectare negativă a avut parte şi PLDM, în subiectele despre: I. Dodon a declarat că:
”Ceea ce s-a întâmplat la Banca de Economii după 2010, 2011, de vină sînt cei care au gestionat
pachetul statului în BEM: V. Bodiu, V. Negruţă şi V. Filat” (21.05.2015); Fostul ministru al
Finanţelor, V. Negruţă, a continuat şirul dezvăluirilor şi l-a acuzat pe V. Filat, V. Plahotniuc şi V.
Platon că au regizat furtul de la Banca de Economii (22.05.2015); S. Urechean, candidat PLDM la
funcţia de primar, şi-a prezentat soluţiile pentru problema construirii apartamentelor într-o
conferinţă de presă desfăşurată pe acoperişul unui bloc de locuit cu 10 etaje (01.06.2015); S.
Urechean, candidat PLDM la funcţia de primar al Capitaliei, şi-a prezentat planul de renovare a
zonei Autogării Centrale chiar la faţa locului (02.06.2015); S. Urechean, candidat PLDM la funcţia
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de primar, a ţinut o conferinţă de presă pe malul Bîcului, unde şi-a prezentat proiectul de
transformare a rîului în unul navigabil şi cu cascade (04.06.2015); Candidatul PLDM, Serafim
Urechean, care a fost primarul Chişinăului din 1994 pînă în 2005, a ales să meargă în campanie cu
un slogan sugestiv: ”Gospodarul se întoarce”, doar că internauţii l-au întors pe toate feţele, astfel
acesta este prezentat cu mesajul: "Nu ştiu, nu m-am ocupat de treaba asta, dar dacă el, acest slogan,
se găseşte în centrul atenţiei, este foarte bun” (07.06.2015); Liderul PL, M. Ghimpu, i-a acuzat pe
liberal-democraţi şi democraţi că ar compromite vectorul european al ţării, prin furtul de un miliard
din cele trei bănci, dar şi prin lipsa reformelor (11.06.2015); Iu. Leancă acuză PLDM că reflectă în
rapoartele financiare mai puţini bani decît ar fi cheltuit în realitate pentru panourile electorale
(11.06.2015) etc.
PL a avut o prestaţie negativă prin difuzarea subiectelor despre: S. Urechean consideră că
mansardele ar trebui lichidate, criticîndu-l pe D. Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar al
Capitalei, căruia îi aparţine ideea (01.06.2015); PCRM îl acuză pe D. Chirtoacă de împărţire ilegală
a unor apartamente angajaţilor Primăriei (02.06.2015); V. Chirtoca, candidat PCRM la funcţia de
primar al Capitalei, l-a acuzat pe D. Chirtoacă, candidat PL, că ia mită pentru autorizarea
construcţiilor ilegale (05.06.2015); Simpatizanţi ai liberalilor şi cei ai Platformei ”Demnitate şi
Adevăr” nu au putut împărţi PMAN, iar liderul PL, M. Ghimpu, şi candidatul PL la Primăria
Chişinău, D. Chirtoacă, au fost huiduiţi: "Chirtoacă a privatizat piaţa şi e a lui! Piaţa e a
poporului!", "Jos trădătorul Ghimpu!" (07.06.2015); Pe reţelele de socializare au apărut mai multe
filmuleţe cu caracter zeflemitor la adresa lui D. Chirtoacă, fiind numit „primarul faptelor cotlete”
(07.06.2015); D. Cemortan a făcut o parodie la clipul electoral al candidatului PL la Primăria
Chişinău, D. Chirtoacă (08.06.2015); R. Usatîi şi susţinătorii săi s-au plimbat prin centrul
Chişinăului acompaniaţi de orchestră, ajunşi lîngă un panou electoral cu imaginea actualului edil D.
Chirtoacă, Usatîi nu s-a putut abţine şi a făcut cîteva comentarii: "Acum toată atenţia pe stânga, ne
uităm la reprezentantul Grădinii Zoologice din Coloniţa” (10.06.2015).
MR a obţinut o conotaţie negativă a reflectării prin difuzarea subiectelor despre: Veteranii
Războiului pentru Independenţă l-au acuzat pe I. Shor, candidat la funcţia de primar de Orhei, că ar
cumpăra alegătorii. Potrivit veteranilor, Shor ar fi împărţit săpun, detergenţi, dar şi bani locuitorilor
din Orhei (09.06.2015); Milionarul bănuit de abuz în serviciu în dosarul BEM încearcă să-i
ademenească pe locuitorii din Orhei cu promisiunea că va investi mulţi bani în acest oraş
(14.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost reflectate atît
direct, cît şi indirect. Astfel, în topul celor 10 partide politice, PL a fost reflectat, din volumul total
de timp de 34 min. 02 sec., direct – 14 min. 5 sec., indirect – 19 min. 57 sec., fiind urmat de PCRM,
cu un volum total de 31 min. 56 sec., dintre care direct – 15 min. 27 sec., indirect – 16 min. 29 sec.
PLDM a fost mediatizat în volum de 25 min. 52 sec., dintre care direct – 9 min. 33 sec., indirect –16
min. 19 sec. Din volumul total de 24 min. 03 sec., PSRM a fost reflectat direct – 9 min. 36 sec.,
indirect – 14 min. 27 sec., iar MR a avut intervenţii directe 5 min. 30 sec. şi intervenţii indirecte –
16 min. 53 sec., din volumul total de timp de 22 min. 23 sec. Pe poziţia şasea s-a poziţionat PDM,
care din volumul total de 16 min. 36 sec. a fost mediatizat direct 6 min. 25 sec., indirect – 10 min.
11 sec. PN a obţinut o prezenţă directă 3 min. 59 sec., indirectă – 5 min. 52 sec., din volumul total
de timp de 9 min. 51 sec., iar PPEM a fost mediatizat 5 min. 2 sec. – direct., 4 min. 10 sec. –
indirect, din volumul total de timp de 9 min. 12 sec. Aproximativ cu acelaşi volum de timp de 6
min. 53 sec. şi 6 min. 4 sec. a fost mediatizat PVE şi, respectiv, PLD, dintre care direct – 3 min. 36
sec. şi, respectiv, 3 min. 17 sec., iar indirect – 2 min. 36 sec. şi, respectiv, 3 min. 28 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul public de televiziune ”PRO TV
Chişinău” a reflectat 16 concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”PRO TV Chişinău”
a reflectat 16 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Chirtoca, M. Cîrlig, V. Klimenco, G. Petrenco,
M. Babuc, I. Caşu, Z. Grecianîi, O. Brega, M. Darie, O. Nantoi, T. Ţurcanu, I. Căldare, S.
Urechean, E. Moscaliuc şi T. Tomacu.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”PRO TV Chişinău”
a reflectat 12 candidaţi electorali: D. Cirtoacă, O. Brega, S. Urechean, M. Babuc, V. Chirtoca, M.
Darie, O. Nantoi, A. Prohniţchi, Z. Grecianîi I. Căldare, I. Caşu şi G. Petrenco.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”PRO TV
Chişinău” a reflectat 14 candidaţi electorali: S. Urechean, D. Chirtoacă, V. Chirtoca, A. Prohniţchi,
M. Babuc, M. Darie, O. Nantoi, Z. Greceanîi, E. Moscaliuc, I. Caşu, G. petrenco, T. Turcanu, O.
Brega şi M. Cîrlig.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”PRO TV
Chişinău” a reflectat 17 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, M. Darie, S. Urechean, O. Brega, V.
Chirtoca, M. Cîrlig, Z. Greceanîi, A. Prohniţchi, I. Caldare, O. Nantoi, V. Klimenco, T. Tomacu, G.
Petrenco, T. Ţurcanu, I. Caşu, M. Babuc şi E. Moscaliuc.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”PRO TV Chişinău” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai
mult sau mai puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum
de timp acordat unui concurent electoral a fost 7 min. 4 sec., iar minimum – 3 sec.; perioada 18-27
mai 2015 – maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 3 min. 20 sec., iar minimum –
3 sec.; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 7
min. 41 sec., iar minimum – 2 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui
concurent electoral a fost 9 min. 03 sec., iar minimum – 32 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”PRO TV Chişinău” a reflectat candidaţii electorali
relativ echilibrat.
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Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

Conotaţie
neutră

negativă

D. Chirtoacă, PL

18 min. 04 sec.

03 min. 04 sec.

10 min. 55 sec.

04 min. 05 sec.

D. Chirtoacă, PRIM

06 min. 32 sec.

18 sec.

05 min. 07 sec.

01 min. 07 sec.

S. Urechean, PLDM
V. Chirtoca, PCRM
M. Darie, PLD
O. Brega, PPDA
M. Babuc, PDM
M. Babuc, GUV
A. Prohniţchi, PVE
Z. Greceanîi, PSRM
O. Nantoi, PPEM
M. Cîrlig, PPRM
G. Petrenco, PCNM
I. Caşu, PN
V. Klimenco, MR
I. Caldare, BeLP
T. Ţurcanu, PNL
E. Moscaliciuc, PR
T. Tomacu, PPM

12 min. 36 sec.
08 min. 19 sec.
06 min. 04 sec.
05 min. 18 sec.
05 min. 08 sec.
0
04 min. 46 sec.
04 min. 12 sec.
03 min. 41 sec.
03 min. 11 sec.
02 min. 27 sec.
02 min. 12 sec.
02 min. 02 sec.
02 min. 00 sec.
01 min. 46 sec.
01 min. 24 sec.
01 min. 18 sec.

01 min. 39 sec.
01 min. 30 sec.
03 sec.
01min. 09 sec.
01 min. 56 sec.
0
35 sec.
20 sec.
29 sec.
08 sec.
29 sec.
06 sec.
0
0
0
10 sec.
0

09 min. 35 sec.
06 min. 25 sec.
05 min. 17 sec.
04 min. 09 sec.
03 min. 12 sec.
0
03 min. 57 sec.
03 min. 05 sec.
03 min. 12 sec.
02 min. 52 sec.
01 min. 50 sec.
02 min. 03 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 53 sec.
01 min. 42 sec.
40 sec.
01 min. 18

01 min. 22 sec.
24 sec.
44 sec.
0
0
0
14 sec.
47 sec.
0
11 sec.
08 sec.
03 sec.
0
07 sec.
04 sec.
34 sec.
0

Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, D. Chirtoacă a obţinut o tonalitate pozitivă a mediatizării prin intermediul
subiectelor despre: Liberalul D. Chirtoacă s-a lansat oficial în campania electorală în Parcul Valea
Morilor, cu sloganul ”Primarul faptelor concrete” (18.05.2015); Deputaţii liberali au venit la şedinţa
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Parlamentului în tricouri cu însemnele partidului, făcând campanie actualului primar Dorin
Chirtoacă (21.05.2015).
Conotaţia mediatizării pozitive pentru candidatul PLDM, S. Urechean, se datorează
subiectului despre lansarea sa oficială în campania electorală, cu sloganul ”Faptele bune nu se uită
niciodată” (21.05.2015).
M. Babuc a avut o prestaţie pozitivă în subiectul despre: Candidatul PDM la funcţia de
primar general al Capitalei, M. Babuc, a declarat că ”Primul lucru pe care o să-l fac, o să ne uităm
peste organigrama serviciilor Primăriei, ca să vedem care dintre ele necesită fortificate, care pot fi
externalizate, pentru ca şi agenţii economici privaţi şi prin intermediul parteneriatelor publice
private, aceste servicii să nu mai ţină în mod nemijlocit de Primărie” (24.05.2015).
D. Chirtoacă a obţinut o tonalitate negativă a mediatizării prin intermediul subiectelor
despre: Fostul pretor al sectorului Rîşcani, M. Cîrlig, care candidează la funcţia de primar al
oraşului Chişinău, aduce noi acuzaţii la adresa lui D. Chirtoacă (12.05.2015); R. Usatîi îl acuză pe
D. Chirtoacă că ar propune semnarea ilegală a mai multor proiecte de hotărîre (13.05.2015); I.
Ceban, deputat PSRM: "Da, ne murdărim mîinile de Dorin Chirtoacă, important este că am reuşit să
oprim furtul de aproape 600 de milioane de lei" (14.05.2015); Pe reţelele de socializare au apărut
mai multe filmuleţe cu caracter zeflemitor la adresa lui D. Chirtoacă, fiind numit „primarul faptelor
cotlete” (07.06.2015); D. Cemortan a făcut o parodie la clipul electoral al candidatului PL la
Primăria Chişinău, D. Chirtoacă (08.06.2015); R. Usatîi şi susţinătorii săi s-au plimbat prin centrul
Chişinăului acompaniaţi de orchestră, ajunşi lîngă un panou electoral cu imaginea actualului edil D.
Chirtoacă, Usatîi nu s-a putut abţine şi a făcut cîteva comentarii: "Acum toată atenţia pe stânga, ne
uităm la reprezentantul Grădinii Zoologice din Coloniţa” (10.06.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 93,3%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 6,7%.
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Jurnal TV
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Jurnal TV” a mediatizat
16 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 43,06%, iar cele
de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 55,44% din volumul total al subiecţilor politici
reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PDM, PL, PLDM,PCRM, MR, PSP, PN şi PPDA.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PDM,MR, PLDM, PL, PSRM, PSP, BeLP, PCRM, PN şi PPEM.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PDM, MR, PL, PLDM, PSRM, PCRM, PCNM şi PN.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PL, PDM, PLDM, PSRM, PCRM, MR, PN, PVE şi PPEM.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”Jurnal TV” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – doar 9
partide politice; perioada 18-27 mai 2015 – 13 partide politice şi un bloc electoral; perioada 28 mai
– 06 iunie 2015 – doar 10 partide politice; perioada 07-14 iunie 2015 – doar 9 partide politice.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”Jurnal TV” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin
timp de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui partid politic a fost 5 min. 56 sec., iar minimum – 3 sec.; perioada 18-27 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui partid politic a fost 5 min. 35 sec., iar minimum – 02 sec.; perioada
28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 19 min. 28 sec., iar
minimum – 01 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost
17 min. 23 sec., iar minimum – 25 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Jurnal TV” a reflectat partidele politice relativ
echilibrat, cu excepţia PDM, care în perioada 28 mai – 6 iunie a obţinut o pondere de 44,6% (19
80

min. 28 sec.), în comparaţie cu ceilalţi subiecţi politici, care au acumulat maximum 15,2% (6 min.
37 sec.), iar minimum 0,1% (1 sec.). Şi PL s-a evidenţiat, în perioada 28 mai – 14 iunie, cu o
pondere de 40,9% (17 min. 23 sec.), în comparaţie cu ceilalţi subiecţi politici mediatizaţi, care au
acumulat maximum 22,4% (9 min. 32. sec.) şi minimum 1,0% (25 sec.).
Detaliere:
Subiect
PDM
PL
PLDM
MR
PSRM
PCRM
PSP
PN
APL
PCNM
PPEM
BeLP
PVE
PLR
PPRM
PPDA
MPA
PNL

Timp total
38 min. 40 sec.
27 min. 32 sec.
17 min. 33 sec.
15 min. 13 sec.
12 min. 58 sec.
7 min. 17 sec.
2 min. 4 sec.
1 min. 59 sec.
1 min. 55 sec.
1 min. 43 sec.
35 sec.
33 sec.
31 sec.
18 sec.
3 sec.
3 sec.
2 sec.
2 sec.

pozitivă
13 sec.
38 sec.
0
6 sec.
51 sec.
3 sec.
0
0
19 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
14 min. 56 sec.
21 min. 59 sec.
11 min. 13 sec.
7 min. 13 sec.
9 min. 56 sec.
4 min. 40 sec.
2 min. 4 sec.
1: min. 2 sec.
1 min. 3 sec.
1 min. 43 sec.
35 sec.
33 sec.
31 sec.
18 sec.
3 sec.
3 sec.
2 sec.
2 sec.

negativă
23 min. 31 sec.
4 min. 55 sec.
6 min. 20 sec.
7 min. 54 sec.
2 min. 11 sec.
2 min. 34 sec.
0
27 sec.
33 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Jurnal TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi şi
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negativ. Astfel, PDM a obţinut o mediatizare, accentuat, negativă în cadrul subiectelor despre:
Liderul PSRM, I. Dodon, a adus acuzaţii la adresa lui V. Plahotniuc în cadrul mitingului din 9 mai
(09.05.2015); Topul celor mai citite subiecte, printre care se află şi ştirea ”Panoul ruşinii” afişat la
Parlament, pe care se regăsesc şi unii reprezentanţi ai PDM (10.05.2015); Liderul PSRM, I. Dodon,
aduce acuzaţii la adresa lui V. Plahotniuc că ar fi implicat în scandalul de la Banca de Economii,
Banca Socială şi Unibank (12.05.2015); Bloggerul Alex Cozer susţine că în spatele expulzării
cetăţeanului român George Simion stau liderii PDM şi PLDM (15.05.2015); Ştirea "Proiectul
Codului Audiovizualului", elaborat de oamenii lui Plahotniuc, deschide topul celor mai citite
articole pe Jurnal.md (17.05.2015); M. Livădaru, liderul Partidului Societăţii Progresiste, acuză 20
de politicieni şi înalţi demnitari de stat că au fost parte din schemă sau au înlesnit furtul miliardului
de dolari din sistemul bancar, printre care se regăsesc şi mai mulţi deputaţi democraţi (21.05.2015);
Un activist civic protestează faţă de ocuparea abuzivă a terenului din faţa sediului oligarhului V.
Plahotniuc (26.05.2015); Conform unei investigaţii jurnalistice a „Ziarului de Gardă”,
întreprinderea de stat MOLDATSA, responsabilă de siguranţa traficului aerian, s-a transformat întro pepinieră pentru neamurile înalţilor funcţionari de stat, printre care se regăsesc şi rude ale
deputaţilor PDM (26.05.2015); În cadrul emisiunii TV „Ora expertizei”, care a avut ca temă de
discuţie un articol publicat de RISE Moldova, analistul politic V. Dolganiuc a afirmat că PDM este
partidul mincinoşilor, referindu-se la declaraţia spicherului A. Candu că în 2011 nu avea contacte cu
grupul de presă subordonat lui V. Plahotniuc (26.05.2015); Proiectul legii Procuraturii, votat în
Parlament rapid, în prima lectură, de către PDM şi PLDM, a fost criticat de majoritatea PCRM
(29.05.2015); CNI a decis să nu verifice averea prim-vicepreşedintelui PDM, Vladimir Plahotniuc,
asta după ce s-a autosesizat în urma unei investigaţii jurnalistice care a scos la iveală că Plahotniuc
ar avea legături cu firma Finpar Invest (29.05.2015); Deputatul PDM, Constantin Botnari, are un
salariu de 8 mii de lei, datorii de milioane, dar trăieşte pe picior mare (29.05.2015); CNI se află la
cheremul criminalilor politici – comentariul vine din partea invitaţilor Ora Expertizei, după ce
autoritatea a refuzat să efectueze verificări pe numele prim-vicepreşedintelui PDM, V. Plahotniuc,
şi a preşedintelui Parlamentului, A. Candu (02.06.2015); Demisia mai multor şefi ai instituţiilor de
stat, încarcerarea mai multor politicieni, returnarea miliardului furat din sistemul bancar şi
continuarea parcursului european, asta au cerut membrii Platformei Civice "Demnitate şi Adevăr",
dar şi personalităţi notorii de la noi în cadrul mitingului de amploare din centrul capitalei: ”Dodon,
Plahotniuc, Filat, Voronin, Ghimpu să stea la puşcărie, acolo unde le este locul!”, ”Ţara noastră nu
este hoaţă, sînt hoţi canaliile de Filat, Plahotniuc, Voronin, Ghimpu, Dodon!” (07.06.2015); Un
exemplu elocvent că în Republica Moldova partidele care ajung în Parlament uită de bunul-simţ şi
abuzează de normele legislative în detrimentul societăţii civile este încercarea liderului PL, M.
Ghimpu, şi a liderului neformal al PDM, oligarhul V. Plahotniuc, de a zădărnici acţiunea de protest
din 7 iunie a Platformei Civice ”Demnitate şi Adevăr” (09.06.2015); Potrivit lui I. Dodon, Filat,
Plahotniuc şi Voronin îşi doresc să repete jaful secolului produs în sectorul bancar şi să lase pe
umerii cetăţenilor o povară financiară de 35 de miliarde de lei (10.06.2015).
Accentuat negativ a fost reflectat şi MR, în subiectele despre: Curtea de Apel a decis că
omul de afaceri I. Shor, acuzat în dosarul BEM, rămîne în arest la domiciliu (18.01.2015);
Premierul C. Gaburici afirmă că, în urma analizei efectuate, s-a ajuns la concluzia că actualul şef al
Aeroportului, I. Shor, cercetat în dosarul BEM, a făcut abuz de funcţie (20.05.2015); 5 companii din
grupul lui I. Shor au beneficiat de 13 miliarde de lei de la BEM, dar care nu se regăsesc în declaraţia
de avere a afaceristului, învinuit în dosarul jafului din sectorul bancar (28.05.2015); Mai mulţi
membri ai Uniunii Veteranilor Războiului pentru Independenţă afirmă că au sesizat Biroul Electoral
de Circumscripţie despre faptul că I. Shor, candidat pentru fotoliul de primar al oraşului Orhei,
împarte pomeni electorale în încercarea de a-i convinge pe localnici să-l voteze (09.06.2015); O
investigaţia realizată de compania internaţională Kroll a scos la iveală că printre cei care au
prejudiciat instituţiile financiare se numără controversatul om de afaceri I. Shor, care are statut de
bănuit în dosarul jafului de un miliard din sistemul bancar (10.06.2015).
PL a avut o prestaţie negativă prin difuzarea subiectelor despre: Conform unei investigaţii
jurnalistice a „Ziarului de Gardă”, întreprinderea de stat MOLDATSA, responsabilă de siguranţa
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traficului aerian, s-a transformat într-o pepinieră pentru neamurile înalţilor funcţionari de stat,
printre care se regăsesc şi rude ale liberalilor (26.05.2015); Demisia mai multor şefi ai instituţiilor
de stat, încarcerarea mai multor politicieni, returnarea miliardului furat din sistemul bancar şi
continuarea parcursului european, asta au cerut membrii Platformei Civice "Demnitate şi Adevăr",
dar şi personalităţi notorii de la noi în cadrul mitingului de amploare din centrul capitalei: ”Dodon,
Plahotniuc, Filat, Voronin, Ghimpu să stea la puşcărie, acolo unde le este locul!”, ”Ţara noastră nu
este hoaţă, sînt hoţi canaliile de Filat, Plahotniuc, Voronin, Ghimpu, Dodon!” (07.06.2015);
”Ghimpu, nu uita, puşcăria-i casa ta!” (07.06.2015); Jurnal TV a depus o plângere la Procuratura
Generală pe numele deputatului M. Ghimpu, asta după ce liderul PL a smuls microfonul din mâna
unui reporter şi a refuzat să i-l înapoieze, preţ de un sfert de oră (08.06.2015) etc.
De o reflectare negativă a avut parte şi PLDM, în subiectele despre: Liderul PSRM, I.
Dodon, prezent la manifestaţiile dedicate zilei de 9 mai, a adus critici la adresa partidelor de la
guvernare: ”70 de ani de la victorie ne face să fim mai puternici, inclusiv cu lupta cu oligarhii, Filat,
Plahotniuc şi Voronin” (09.05.2015); Liderul PSRM, I. Dodon, aduce acuzaţii la adresa lui V.
Plahotniuc şi V. Filat precum că ar fi implicaţi în scandalul de la Banca de Economii, Banca Socială
şi Unibank (12.05.2015); Bloggerul Alex Cozer susţine că în spatele expulzării cetăţeanului român
George Simion stau liderii PDM şi PLDM (15.05.2015); M. Livădaru, liderul Partidului Societăţii
Progresiste, acuză 20 de politicieni şi înalţi demnitari de stat că au fost parte din schemă sau au
înlesnit furtul miliardului de dolari din sistemul bancar, printre care se regăsesc şi mai mulţi
deputaţi liberal-democraţi (21.05.2015); Fostul ministru de Finanţe, V. Negruţă, a scris pe o reţea de
socializare că a semnalat, cu ani în urmă, situaţia precară a băncilor devalizate recent, iar în ultima
schemă de acordare a creditelor neperformante ar fi fost implicat liderul PLDM, V. Filat
(21.05.2015); I. Toma, ex-preşedinte al raionului Ungheni şi fost membru PLDM, a declarat că
refuzul de a fi înregistrat pentru a candida la funcţia de primar este o răfuială politică a PLDM şi s-a
lansat în campania electorală în calitate de candidat independent la funcţia de consilier al or.
Ungheni (24.05.2015); Liberal-democratul V. Hotineanu riscă să rămînă fără mandatul de deputat,
asta după ce CNI a stabilit că deputatul a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor
(28.05.2015); Proiectul legii Procuraturii, votat în Parlament rapid, în prima lectură, de către PDM
şi PLDM, a fost criticat de majoritatea PCRM (29.05.2015); Demisia mai multor şefi ai instituţiilor
de stat, încarcerarea mai multor politicieni, returnarea miliardului furat din sistemul bancar şi
continuarea parcursului european, asta au cerut membrii Platformei Civice "Demnitate şi Adevăr",
dar şi personalităţi notorii de la noi în cadrul mitingului de amploare din centrul capitalei: ”Dodon,
Plahotniuc, Filat, Voronin, Ghimpu să stea la puşcărie, acolo unde le este locul!”, ”Ţara noastră nu
este hoaţă, sînt hoţi canaliile de Filat, Plahotniuc, Voronin, Ghimpu, Dodon!” (07.06.2015);
Protestul de amploare din centrul Chişinăului s-a încheiat cu un marş. Zecile de mii de manifestanţi
au pornit de la Arcul de Triumf şi au mărşăluit până în faţa sediului Centrului Naţional
Anticorupţie. Pe tot parcursul marşului, oamenii au scandat: "Jos hoţii şi trădătorii!", ”Filat, nu uita,
puşcăria-i casa ta!” (07.06.2015); Potrivit lui I. Dodon, Filat, Plahotniuc şi Voronin îşi doresc să
repete jaful secolului produs în sectorul bancar şi să lase pe umerii cetăţenilor o povară financiară
de 35 de miliarde de lei (10.06.2015) etc.
PCRM a obţinut o conotaţie negativă a reflectării în cadrul subiectelor despre: Demisia mai
multor şefi ai instituţiilor de stat, încarcerarea mai multor politicieni, returnarea miliardului furat din
sistemul bancar şi continuarea parcursului european, asta au cerut membrii Platformei Civice
"Demnitate şi Adevăr", dar şi personalităţi notorii de la noi în cadrul mitingului de amploare din
centrul capitalei: ”Dodon, Plahotniuc, Filat, Voronin, Ghimpu să stea la puşcărie, acolo unde le este
locul!”, ”Ţara noastră nu este hoaţă, sînt hoţi canaliile de Filat, Plahotniuc, Voronin, Ghimpu,
Dodon!”, ”Jigodia comunistă roşie, Vladimir Voronin, duşman al poporului!” (07.06.2015); Potrivit
lui I. Dodon, Filat, Plahotniuc şi Voronin îşi doresc să repete jaful secolului produs în sectorul
bancar şi să lase pe umerii cetăţenilor o povară financiară de 35 de miliarde de lei (10.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, în ştirile electorale, partidele politice au fost reflectate, în marea lor
parte, în intervenţii indirecte. Astfel, în topul celor 10 partide politice, prima poziţie a fost obţinută
de PDM, care a fost mediatizat în intervenţii indirecte – 34 min. 18 sec., iar în intervenţii directe – 4
min. 21 sec., din volumul total de timp de 38 min. 39 sec., fiind urmat de PL – cu intervenţii directe
8 min. 47 sec. şi intervenţii indirecte – 18 min. 45 sec., din volumul total de 27 min. 32 sec.
PLDM, din volumul total de 17 min. 33 sec., a fost reflectat în intervenţii directe 3 min. 44
sec., iar indirecte – 13 min. 49 sec. MR a avut o prezenţă directă de 10 sec., iar indirectă – 15 min. 3
sec., din volumul total de timp acordat – 15 min. 13 sec., iar PSRM din fost mediatizat în intervenţii
indirecte – 7 min. 35 sec., şi în intervenţii directe – 5 min. 23 sec. Din volumul total de timp de 7
min. 17 sec., PCRM a acumulat 1 min. 28 sec. – intervenţii directe şi 5 min. 49 sec. – intervenţii
directe. PSP a avut intervenţii directe 57 sec., iar intervenţii indirecte – 1 min. 7 sec., din volumul
total de timp de 2 min. 4 sec. Pe a opta poziţia s-a poziţionat PN, cu intervenţii directe de 30 sec., şi
intervenţii indirecte – 1 min. 29 sec., din volumul total de timp de 1 min. 59 sec. PCNM, din
volumul total de 1 min. 43 sec., a fost mediatizat în intervenţii doar indirecte, urmat de PPEM – cu
35 sec., dintre care 15 sec. – intervenţii directe şi 20 sec. – intervenţii indirecte.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Jurnal TV” a reflectat
12 concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Jurnal TV” a
reflectat doar 7 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Klimenco, S. Urechean, V. Chirtoca, O. Brega,
M. Babuc şi Z. Greceanîi.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Jurnal TV” a
reflectat doar 8 candidaţi electorali: I. Căldare, D. Chirtoacă, Z. Greceanîi, V. Chirtoca, M. Babuc,
I. Caşu, O. Nantoi şi S. Urechean.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Jurnal TV”
a reflectat doar 2 candidaţi electorali: D. Chirtoacă şi G. Petrenco.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Jurnal TV” a
reflectat doar 8 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, S. Urechean, Z. Greceanîi, A. Prohniţchi, I. Caşu,
O. Nantoi, V. Chirtoca şi M. Babuc.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”Jurnal TV” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau
mai puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui concurent electoral a fost 1 min. 51 sec., iar minimum – 2 sec.; perioada 18-27 mai
2015 – maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 33 sec., iar minimum – 1 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 1 min. 40
sec., iar minimum – 10 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui concurent
electoral a fost 1 min. 28 sec., iar minimum – 18 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ” ”Jurnal TV” a reflectat candidaţii electorali relativ
echilibrat, cu excepţia candidatului PL la funcţia de primar de Chişinău, D. Chirtoacă, care, în
perioada 9-17 mai, a obţinut o pondere de 78,2% (1 min. 51 sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi
electorali, care au acumulat maximum 12,0% (17 sec.), iar minimum 1,4% (2 sec.). Tot D.
Chirtoacă, în perioada 7-14 iunie, a obţinut o pondere de 34,2% (1 min. 28 sec.), comparativ cu
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ceilalţi candidaţi electorali, care au acumulat maximum 12,8% (33 sec.), iar minimum 7,0% (10
sec.). Cu o detaşare semnificativă de ceilalţi concurenţi electorali s-a evidenţiat şi G. Petrenco,
candidat din partea PCNM, care, în perioada 28 mai – 6 iunie, a obţinut cea mai mare pondere de
reflectare – 90,9% (1 min. 40 sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi electorali, care au acumulat
doar 9,1% (10 sec.).
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
G. Petrenco, PCNM
Z. Greceanîi, PSRM
S. Urechean, PLDM
I. Caldare, BeLP
A .Prohniţchi, PVE
V. Chirtoca, PCRM
I. Caşu, PN
O. Nantoi, PPEM
M. Babuc, PDM
V .Klimenco, MR
O .Brega, PPDA

Timp total
2 min. 8 sec.
1 min. 47 sec.
1 min. 40 sec.
53 sec.
38 sec.
33 sec.
25 sec.
24 sec.
24 sec.
22 sec.
21 sec.
17 sec.
3 sec.

pozitivă
36 sec.
7 sec.
0
13 sec.
0
0
0
0
0
0
13 sec.
0
0

Conotaţie
neutră
49
1 min. 25 sec.
1 min. 40 sec.
31 sec.
38 sec.
33 sec.
25 sec.
24 sec.
24 sec.
22 sec.
8 sec.
17 sec.
3 sec.

negativă
43 sec.
15 sec.
0
9 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, D. Chirtoacă a obţinut o tonalitate pozitivă a mediatizării prin intermediul
subiectelor despre: Asociaţia Sociologilor şi Demografilor a publicat un sondaj al preferinţelor
electorale, conform căruia cei mai mulţi dintre locuitorii Chişinăului şi-ar da votul pentru liberalul
D. Chirtoacă (20.05.2015); La ieşirea de la urnele de votare, D. Chirtoacă a declarat: ”Am votat
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pentru continuarea dezvoltării europene a Chişinăului, pentru că aşa cum am început în 2007, un
primar tânăr într-o capitală europeană, acest lucru să fie dus până la capăt” (14.06.2015).
Conotaţia negativă pentru D. Chirtoacă se datorează subiectelor despre: Altercaţii cu bătaie
la CMC, pe motiv că edilul capitalei propune aprobarea ilegală a unor proiecte (14.05.2015);
Acuzaţiile aduse fostului edil al Capitalei de către o locuitoare a com. Bubuieci, precum că acesta
nu ar fi în stare să rezolve problema deşeurilor stocate în localitate (05.06.2015); Mai mulţi
susţinători ai Platformei Civice "Demnitate şi Adevăr" au scandat lozinci la adresa liderului PL, M.
Ghimpu, şi a candidatului PL la funcţia de primar al Chişinăului, D. Chirtoacă: ”Ei sînt împotriva
poporului!”, ”Să dăm hoţii jos: Ghimpu şi Chirtoacă!” (07.06.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):
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În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 98,1%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 1,9%.
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N4
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”N 4” a mediatizat 15
partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 27,9%, iar cele de
opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 67,3% din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în
cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, , PN, PDM, PSP, PL, PCRM,PLDM, MR, PLD şi MPUV.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PLDM, PLD, PSRM, PL, PPEM, MR, PCRM, PN, PPRM şi BeLP.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PLDM, PCRM, PSRM, PL, PPEM, PDM, PLD, BeLP, PVE şi PN.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PL, PLDM, PLD, PSRM, PDM, PPRM, PPEM, PVE, MPA şi PCRM.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”N 4” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – doar 11 partide
politice; perioada 18-27 mai 2015 – doar 10 partide politice şi un bloc electoral; perioada 28 mai –
06 iunie 2015 – doar 10 partide politice şi un bloc electoral; perioada 07-14 iunie 2015 – doar 11
partide politice.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”N 4” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin timp de
antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp acordat
unui partid politic a fost 6 min. 8 sec., iar minimum – 31 sec.; perioada 18-27 mai 2015 – maximum
de timp acordat unui partid politic a fost 13 min. 20 sec., iar minimum – 13 sec.; perioada 28 mai –
6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 6 min. 11 sec., iar minimum – 6
sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost 10 min. 52
sec., iar minimum – 4 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune ”N 4” a reflectat partidele politice relativ echilibrat, cu
excepţia PLDM, care, în perioada 18-27 mai 2015, a obţinut o pondere de 31,9% (13 min. 20 sec.),
în comparaţie cu ceilalţi subiecţi politici, care au acumulat maximum 11,3% (4 min. 44 sec.), iar
minimum 0,5% (13 sec.).
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

PLDM
PL
PSRM
PLD
PCRM
PN
PPEM
PDM
APL
MR
PPRM
PSP
PVE
BeLP
MPA
MPUV
PNL

28 min. 55 sec.
19 min. 41 sec.
18 min. 03 sec.
10 min. 41 sec.
8 min. 44 sec.
8 min. 12 sec.
7 min. 53 sec.
7 min. 21 sec.
6 min. 18 sec.
3 min. 54 sec.
3 min. 37 sec.
1 min. 56 sec.
1 min. 41 sec.
1 min. 25 sec.
1 min. 07 sec.
33 sec.
4 sec.

5 min. 56 sec.
30 sec.
5 sec.
2 min. 51 sec.
51 sec.
40 sec.
12 sec.
39 sec.
0
10 sec.
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
22 min. 55 sec.
13 min. 13 sec.
13 min. 53 sec.
7 min. 50 sec.
7 min. 24 sec.
7 min. 32 sec.
6 min. 51 sec.
6 min. 10 sec.
5 min. 36 sec.
3 min. 10 sec.
3 min. 37 sec.
1 min. 56 sec.
1 min. 41 sec.
50 sec.
1 min. 07 sec.
33 sec.
4 sec.

negativă
4 sec.
5 min. 58 sec.
4 min. 05 sec.
0
29 sec.
0
50 sec.
32 sec.
42 sec.
34 sec.
0
0
0
35 sec.
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”N4” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi şi negativ.
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Astfel, PLDM a obţinut o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Organizaţia de tineret a
PLDM a devenit membru cu drepturi depline al celei mai mari organizaţii de tineret din Europa –
Organizaţia de tineret a Partidului Popular European (YEPP) (20.05.2015); S. Urechean, împreună
cu echipa sa de consilieri, s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile locale din 14
iunie (21.05.2015); S. Urechean propune o nouă structură organizatorică pentru CMC (25.05.2015);
Candidatul PLDM la funcţia de primar de Chişinău, S. Urechean, a promis că nu mai tîrziu de anul
viitor, de hramul oraşului, locuitorii municipiului Chişinău vor fi invitaţi la inaugurarea magistralei
care va face legătura între bulevardul Mircea cel Bătrân, strada Bucovinei şi localitatea Stăuceni
(unde va fi amplasată staţia auto pentru autobuzele care vin în capitală din nordul ţării), şi înapoi în
oraş, prin strada Ceucari (08.06.2015); Candidatul PLDM, S. Urechean, îşi propune să anihileze
corupţia în rîndul funcţionarilor administraţiei publice locale din municipiul Chişinău, iar locuitorii
capitalei să aibă acces liber şi transparent la servicii de calitate (10.06.2015).
Prezentat pozitiv a fost şi PLD în subiectele despre: Un sportiv în susţinerea candidatului
M. Darie a urcat 200 de scări din Parcul Valea Morilor cu o halteră de 100 kg în spate, însă înainte
de a urca scările, sportivul a făcut zob o tigaie, făcînd, astfel, aluzie la contracandidaţii lui M. Darie
(18.05.2015); Candidatul Partidului Legii şi Dreptăţii la funcţia de primar general al municipiului
Chişinău, Marcel Darie, a promis că va demola gheretele neautorizate şi s-a apucat de treabă,
demolînd o gheretă neautorizată din cartierul Telecentru al Capitalei (10.06.2015); Candidatul la
funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea Partidului Legii şi Dreptăţii, M. Darie,
a mai scos de sub tipar încă un lot de peste 1000 de cărţi “Arta vorbirii” (autor Grigore Grosu), care
urmează a fi distribuite în bibliotecile publice şi cele din instituţiile de învăţământ din Chişinău
(12.06.2015).
PL a avut parte de o reflectare negativă în cadrul subiectelor despre: Dispoziţiile primarului
D. Chirtoacă prin care trei apartamente au fost repartizate unor funcţionari publici din cadrul
Primăriei Chişinău au fost contestate în instanţă de Cancelaria de Stat (04.06.2015); O. Nantoi
susţine că Partidul Liberal, prin primarul de la Băcioi, care este de la PL, face presiuni asupra
concurenţilor PPEM, prin concedierea ilegală din funcţiile deţinute în administraţia locală a trei
candidaţi locali din Băcioi ai Blocului condus de I. Leancă (03.06.2015); Candidatul PLD la funcţia
de primar al Capitalei, M. Darie, împreună cu cîţiva susţinători, a protestat în fata casei secretarului
general al Consiliului Municipal Chişinău din cartierul Telecentru, V. Didenco, acuzîndu-l că şi-ar
fi construit o casă cu 4 etaje prin acte de corupţie, cu susţinerea actualului primar Dorin Chirtoacă
(03.06.2015); Liberalii sînt acuzaţi de trădare, precum că s-ar fi înţeles cu PDM să pericliteze
protestul organizat de Platforma civică "DA" (08.06.2015); Candidatul PLD, M. Darie, acuză PL
că-şi protejează colegii de partid, care sînt proprietari ai mai multor gherete de ţigări instalate în
Chişinău în mod ilegal, I. Ceban făcînd evaziune fiscală, dar şi contrabandă cu ţigări, iar primarul
D. Chirtoacă acoperindu-i ilegalităţile (08.06.2015); PLDM afirmă că PL lucrează mai mult pentru
socialişti decât pentru propriii alegători, iar după eşecul lamentabil de duminica trecută, PL a mai
tăiat încă o dată din oportunitatea de a cîştiga Primăria Capitalei” (11.06.2015).
O prestaţie negativă a avut şi PSRM, în cadrul subiectelor despre: Cu pumni, replici tăioase,
scandal şi proteste – aşa a început şedinţa Consiliului Municipal Chişinău (14.05.2015); Cîţiva
reprezentanţi PSRM au vrut să susţină o conferinţă de presă pe un şantier de construcţii din sectorul
Botanica al capitalei, unde urmează să fie construit un bloc locativ, însă s-au bătut şi s-au înjurat
(15.05.2015); PCRM acuză mai mulţi deputaţi socialişti că ar fi primit ilegal terenuri în comuna
Stăuceni, municipiul Chişinău, pentru a-l susţine la alegeri pe actualul primar al localităţii, totodată,
menţionîndu-se că Zinaida Greceanîi, candidatul socialiştilor la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău, a participat direct la furtul de miliarde de la Banca de Economii, încă de pe
timpurile când era ministru al Finanţelor (03.06.2015); Candidatul Blocului electoral ”Lista
Poporului” la funcţia de primar al Capitalei, I. Caldare, a învinuit PSRM, şi anume pe Z. Greceanîi,
că ar fi beneficiat de mai multe credite neperformante de la Banca de Economii (03.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”N 4” a reflectat partidele
politice, în marea lor parte, atît direct, cît şi indirect. Astfel, din topul 10 partidelor politice pe prima
poziţie s-a poziţionat PLDM, care a beneficiat de un volum total de 28 min. 55 sec., dintre care 13
min. 19 sec. – intervenţii directe, şi 15 min. 36 sec. – intervenţii indirecte, urmat de PL, cu un
volum total de timp de 19 min. 41 sec., dintre care 4 min. 13 sec. – intervenţii directe, iar 15 min. 28
sec. – intervenţii indirecte. Din volumul total de timp de 18 min. 03 sec., PSRM a fost mediatizat
direct 8 min. 45 sec., indirect – 9 min. 18 sec., iar PLD, din volumul total de timp de 10 min. 41 sec.
a beneficiat de intervenţii directe – 5 min. 17 sec., şi intervenţii indirecte – 5 min. 24 sec. PCRM a
avut o prezenţă de 8 min. 44 sec., dintre care intervenţii directe – 3 mn. 46 sec., iar intervenţii
indirecte – 4 min. 58 sec. Pe a şasea poziţie s-a clasat PN, cu intervenţii directe de 4 min. 4 sec., şi
intervenţii indirecte – 4 min. 8 sec., din volumul total de timp de 8 min. 12 sec., urmat de PPEM, cu
intervenţii directe – 3 min. 22 sec., şi intervenţii indirecte – 4 min. 31 sec., din volumul total de
timp de 7 min. 53 sec. PDM a obţinut intervenţii directe de 2 min. 48 sec., iar intervenţii indirecte –
4 min. 33 sec., din volumul total de timp de 7 min. 21 sec. Aproximativ cu acelaşi volum de
reflectare de 3 mn. 54 sec. şi 3 min. 37 sec. au fost reflectate partidele politice MR şi PPRM, atît în
intervenţii directe (0 sec. şi, respectiv, 2 min. 36 sec.), cît şi în intervenţii indirecte (3 min. 54 sec.
şi, respectiv, 1 min. 1 sec.).
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”N 4” a reflectat 12
concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”N 4” a reflectat doar
5 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Chirtoca, M. Babuc, I. Caşu V. şi M. Darie.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”N 4” a reflectat doar
9 candidaţi electorali: S. Urechean, M. Darie, D. Chirtoacă, M. Cîrlig, O. Nantoi, I. Caldare, V.
Chirtoca, I. Caşu şi Z. Greceanîi.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”N 4” a
reflectat doar 10 candidaţi electorali: S. Urechean, O. Nantoi, D. Chirtoacă, Z. Greceanîi, M. Darie,
I. Caldare, V. Chirtoca, I. Caşu, M. Babuc şi A. Prohniţchi.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”N 4” a reflectat
doar 7 candidaţi electorali: M. Darie, D. Chirtoacă, S. Urechean, M. Cîrlig, A. Prohniţchi, Z.
Greceanîi şi T. Ţurcanu.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”N 4” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin
timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp acordat
unui concurent electoral a fost 1 min. 29 sec., iar minimum – 40 sec.; perioada 18-27 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 7 min. 35 sec., iar minimum – 21 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 4 min. 29
sec., iar minimum – 2 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui concurent
electoral a fost 4 min. 1 sec., iar minimum – 4 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”N 4” a reflectat candidaţii electorali relativ echilibrat,
cu excepţia candidatului PL la funcţia de primar de Chişinău, D. Chirtoacă, care, în perioada 9-17
mai, a obţinut o pondere de 58,1% (6 min. 13 sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi electorali,
care au acumulat maximum 15,7,0% (1 min. 41 sec.), iar minimum 6,2% (40 sec.). Cu o detaşare
semnificativă de ceilalţi concurenţi electorali s-a evidenţiat şi S. Urechean, candidat din partea
PLDM, care, în perioada 18-27 mai 2015, a obţinut o pondere de reflectare de 38,0% (7 min 35
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sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi electorali, care au acumulat maximum 23,7% (4 min. 44
sec.) şi minimum 1,8% (21 sec.).Tot S. Urechean, în perioada 28 mai – 6 iunie 2015, a obţinut o
pondere de reflectare de 35,7% (4 min. 29 sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi electorali, care
au acumulat maximum 16,9% (2 min. 7 sec.) şi minimum 10,3% (2 sec.).
Detaliere:
Subiect
S. Urechean, PLDM
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
M. Darie, PLD
M. Cîrlig, PPRM
O. Nantoi, PPEM
V. Chirtoca, PCRM
Z. Greceanîi, PSRM
I. Caşu, PN
I. Caldare, BeLP
M. Babuc, PDM
M. Babuc, GUV
A. Prohniţchi, PVE
T. Ţurcanu, PNL

Timp total
14 min. 57 sec.
9 min. 23 sec.
4 min. 44 sec.
10 min. 41 sec.
3 min. 37 sec.
3 min. 29 sec.
2 min. 43 sec.
1 min. 52 sec.
1 min. 31 sec.
1 min. 25 sec.
1 min. 17 sec.
0
1 min. 11 sec.
4 sec.

pozitivă
4 min. 47 sec.
30 sec.
6 sec.
2 min. 51 sec.
0
0
51 sec.
5 sec.
30 sec.
0
14 sec.
0
0
0

Conotaţie
neutră
10 min. 10 sec.
5 min. 35 sec.
4 min. 18 sec.
7 min. 50 sec.
3 min. 37 sec.
3 min. 29 sec.
1 min. 52 sec.
1 min. 04 sec.
1 min. 01 sec.
50 sec.
1 min. 03 sec.
0
1 min. 11 sec.
4 sec.

negativă
0
3 min. 18 sec.
20 sec.
0
0
0
0
43 sec.
0
35 sec.
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, S. Urechean a evoluat într-o lumină pozitivă în cadrul subiectelor despre: S.
Urechean, împreună cu echipa sa de consilieri, s-a lansat oficial în campania electorală pentru
alegerile locale din 14 iunie (21.05.2015); S. Urechean propune o nouă structură organizatorică
pentru CMC (25.05.2015); Candidatul PLDM la funcţia de primar de Chişinău, S. Urechean, a
promis că nu mai tîrziu de anul viitor, de hramul oraşului, locuitorii municipiului Chişinău vor fi
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invitaţi la inaugurarea magistralei care va face legătura între bulevardul Mircea cel Bătrân, strada
Bucovinei şi localitatea Stăuceni (unde va fi amplasată staţia auto pentru autobuzele care vin în
capitală din nordul ţării), şi înapoi în oraş, prin strada Ceucari (08.06.2015); Candidatul PLDM, S.
Urechean, îşi propune să anihileze corupţia în rîndul funcţionarilor administraţiei publice locale din
municipiul Chişinău, iar locuitorii capitalei să aibă acces liber şi transparent la servicii de calitate
(10.06.2015).
Pozitivă a fost şi apariţia lui M. Darie, în cadrul subiectelor despre: Un sportiv în susţinerea
candidatului M. Darie a urcat 200 de scări din Parcul Valea Morilor cu o halteră de 100 kg în spate,
însă înainte de a urca scările, sportivul a făcut zob o tigaie, făcînd, astfel, aluzie la contracandidaţii
lui M. Darie (18.05.2015); Candidatul Partidului Legii şi Dreptăţii la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău, Marcel Darie, a promis că va demola gheretele neautorizate şi s-a apucat de
treabă, demolînd o gheretă neautorizată din cartierul Telecentru al Capitalei (10.06.2015);
Candidatul la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea Partidului Legii şi
Dreptăţii, M. Darie, a mai scos de sub tipar încă un lot de peste 1000 de cărţi “Arta vorbirii” (autor
Grigore Grosu), care urmează a fi distribuite în bibliotecile publice şi cele din instituţiile de
învăţământ din Chişinău (12.06.2015).
D. Chirtoacă a avut o prezenţă negativă în subiectele despre: Dispoziţiile primarului D.
Chirtoacă prin care trei apartamente au fost repartizate unor funcţionari publici din cadrul Primăriei
Chişinău au fost contestate în instanţă de Cancelaria de Stat (04.06.2015); Candidatul PLD la
funcţia de primar al Capitalei, M. Darie, împreună cu cîţiva susţinători, a protestat în faţa casei
secretarului general al Consiliului Municipal Chişinău din cartierul Telecentru, V. Didenco,
acuzîndu-l că şi-ar fi construit o casă cu 4 etaje prin acte de corupţie, cu susţinerea actualului primar
Dorin Chirtoacă (03.06.2015); Candidatul PLD, M. Darie, acuză PL că-şi protejează colegii de
partid, care sînt proprietari ai mai multor gherete de ţigări instalate în Chişinău în mod ilegal, I.
Ceban făcînd evaziune fiscală, dar şi contrabandă cu ţigări, iar primarul D. Chirtoacă acoperindu-i
ilegalităţile (08.06.2015); Liderul PSRM, I. Dodon, susţine că D. Chirtoacă va fi noul premier, iar
numirea acestuia în funcţie a fost deja negociată de PLDM, PD şi PL (12.06.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 96,6%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 3,4%.
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Realitatea TV
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Realitatea TV” a
mediatizat 13 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 18%,
iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 72,4% din volumul total al subiecţilor politici
reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PCRM, PL, PN, PDM, MR, PPEM, PLDM, PVE şi PPRM.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PPEM, PCRM, PLDM, PSRM, PL, MR, PN, PDM şi BeLP.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PCRM, , PPEM, PL, PLDM, PSRM, PPRM, PVE, PLD, MR şi PDM.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PLDM, PDM, PL, PPEM, PSRM, PN, PCRM, PVE, BeLP şi PPRM.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”Realitatea TV” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 10
partide politice; perioada 18-27 mai 2015 – 9 partide politice şi un bloc electoral; perioada 28 mai –
06 iunie 2015 – 12 partide politice; perioada 07-14 iunie 2015 – 11 partide politice şi un bloc
electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”Realitatea TV” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai
puţin timp de antenă partidelor politice care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de
timp acordat unui partid politic a fost 10 min. 7 sec., iar minimum – 1 min. 16 sec; perioada 18-27
mai 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost 11 min. 19 sec., iar minimum – 1
sec; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 12 min. 23
sec., iar minimum – 02 sec; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid
politic a fost 8 min. 38 sec., iar minimum – 28 sec.
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Per ansamblu postul de televiziune ”Realitatea TV” a reflectat partidele politice relativ
echilbrat.
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

PPEM
PCRM
PSRM
PL
PLDM
APL
PDM
PN
MR
PVE
PPRM
BeLP
PLD
PNL
PPDA

30 min. 19 sec.
29 min. 04 sec.
26 min. 24 sec.
22 min. 59 sec.
22 min. 22 sec.
18 min. 18 sec.
12 min. 00 sec.
9 min. 53 sec.
8 min. 17 sec.
4 min. 10 sec.
3 min. 44 sec.
2 min. 31 sec.
48 sec.
28 sec.
3 sec.

3 min. 12 sec.
2 min. 25 sec.
29 sec.
2 min. 28 sec.
3 min. 22 sec.
3 min. 43 sec.
43 min.
1 min. 08 sec.
21 sec.
31 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
27 min. 07 sec.
25 min. 47 sec.
17 min. 03 sec.
16 min. 51 sec.
15 min. 12 sec.
9 min. 56 sec.
10 min. 43 sec.
7 min. 11 sec.
4 min. 59 sec.
3 min. 39 sec.
3 min. 34 sec.
2 min. 13 sec.
48 sec.
28 sec.
3 sec.

negativă
0
52 sec.
8 min. 52 sec.
3 min. 40 sec.
3 min. 48 sec.
4 min. 39 sec.
34 sec.
1 min. 34 sec.
2 min. 57 sec.
0
10 sec.
18 sec.
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Realitatea TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi şi
negativ. Astfel, PPEM a obţinut o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Liderul PPEM,
Iu. Leancă, a declarat că echipa sa este unica alternativă a actualei guvernări (18.05.2015); PPEM a
lansat la Chişinău Institutul de Politici şi Reforme Europene (26.05.2015).
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PCRM a obţinut o conotaţie pozitivă a reflectării în cadrul subiectului despre: Candidatul
PCRM la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, V. Chirtoca, a susţinut un briefing în
cadrul căruia şi-a prezentat programul electoral (12.05.2015).
PLDM a avut o prestaţie pozitivă prin difuzarea subiectelor despre: Lansarea oficială în
campania electorală a lui S. Urechean (21.05.2015); S. Urechean, a promis că până pe 14 octombrie
anul viitor, bulevardul Mircea cel Bătrân din Chişinău va fi extins până la Stăuceni, unde va fi
amplasată o gară auto pentru cursele interurbane (07.06.2015).
De o reflectare pozitivă a avut parte şi PL, în subiectul despre: Lansarea oficială în campania
electorală a candidatului PL, D. Chirtoacă, la funcţia de primar general al Capitalei (18.05.2015).
Conotaţia negativă a reflectării pentru PL s-a datorat subiectelor: M. Darie susţine că în
Primărie şi-a făcut loc o caracatiţă a corupţiei, care este susţinută de D. Chirtoacă (03.06.2015);
Reprezentanţii PPRM au organizat o acţiune de protest împotriva chioşcurilor amplasate ilegal şi
haotic în tot oraşul, susţinînd că autorizaţiile de amplasare a gheretelor sînt emise ilegal de către
Primărie (05.06.2015); Mai mulţi reprezentanţi ai PPRM au protestat în faţa Primăriei, scandînd:
”Afară din Primărie!” şi ”Jos Chirtoacă!”, iar un reprezentant al formaţiunii a declarat că: ”În
fruntea schemelor de corupţie stă D. Chirtoacă, care în 8 ani de zile, în loc să facă ceva bun ceva
bun pentru locuitorii oraşului, a sărăcit Capitala şi a promovat în funcţii doar membrii săi de partid”
(10.06.2015) etc.
MR a avut parte de o reflectare negativă în cadrul subiectelor despre: Premierul C. Gaburici
a declarant că din informaţiile CNA reiese că omul de afaceri I. Shor a adus prejudicii statului
aflîndu-se în funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al companiei AviaInvest, care
gestionează Aeroportul Internaţional Chişinău (20.05.2015); Procuratura Generală are intenţia de a
extinde investigarea fraudelor bancare de proporţii, menţionînd şi numele lui I. Shor, care are statut
de bănuit (22.05.2015); Lansarea în alegeri i-a adus libertatea candidatului MR pentru funcţia de
primar al Orheiului, I. Shor, acesta fiind eliberat din arest la domiciliu şi plasat sub control judiciar
prin hotărîrea instanţei de judecată (23.05.2015); Reprezentanţii Uniunii Veteranilor de Război
pentru Independenţă afirmă că susţinătorii lui Ilan Shor, candidatul pentru funcţia de primar al
oraşului Orhei, i-au corupt pe alegătorii din localitate (09.06.2015).
O prestaţie negativă a avut şi PSRM, în cadrul subiectelor despre: Ultima şedinţă CMC din
acest mandat s-a lăsat cu înjurături şi chiar cu bătăi, la care au fost implicat şi deputaţi PSRM
(14.05.2015); După scandalul de la şedinţa CMC, socialiştii s-au luat la pumni cu angajaţii unei
companii de construcţii (15.05.2015); Fracţiunea PCRM din CMC a solicitat Parlamentului
ridicarea imunităţii parlamentare a deputaţilor PSRM, I. Ceban, V. Bolea, Gr. Novac, A. Labuneţ şi
M. Radvan, care fac atacuri banditeşti, ascunzîndu-se după mandatul de deputat (19.05.2015);
Vicepreşedintele fracţiunii PCRM în Consiliul Municipal Bălţi a chemat oamenii la un miting în
susţinerea ideii extinderii competenţelor autonomiei locale prin referendum, declarînd că PSRM şi
PN au ales, în loc de o campanie electorală calmă, tactica isterizării populaţiei prin organizarea de
bătăi, dezordini şi retorică agresivă (21.05.2015); Acuzaţiile comuniştilor aduse la adresa PSRM, că
ar fi preluat ilegal mai multe terenuri şi imobile din Chişinău, dar şi la adresa liderilor PSRM, Z.
Greceanîi şi I. Dodon, că ar fi implicaţi în furtul din sistemul bancar (03.06.2015).
De o reflectare negativă a avut parte şi PLDM, în subiectele despre: R. Usatîi, a declarat că
persoane din PLDM le-au propus unor candidaţi PN din nordul ţării să meargă, pe banii PLDM, la
Moscova, unde vor primi 9 600 de dolari, pentru ca, ulterior, aceştia să le spună oamenilor legii că
PN i-a trimis la Moscova după bani (27.05.2015); Infracţiune cu tentă electorală în or. Codru, mun.
Chişinău, în care este implicat candidatul PLDM pentru funcţia de consilier local, V. Canişev, care
a fost surprins îmbrobodit ca o femeie, probabil pentru a se face mai greu de recunoscut, în timp ce
deteriora panourile electorale ale concurenţilor electorali (11.06.2015); Potrivit lui O. Nantoi,
PLDM a indicat sume neînsemnate pentru numărul mare de panouri electorale amplasate în toate
localităţile (11.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de monitorizare, postul de televiziune ”Realitatea TV” a reflectat partidele
politice atît direct, cît şi indirect. Astfel, în topul 10 partidele politice, PPEM a avut o mediatizare
de 30 min. 19 sec., dintre care direct – 16 min. 52 sec., indirect – 13 min. 27 sec., fiind urmat de
PCRM, cu intervenţii directe de 16 min. 5 sec., şi intervenţii indirecte – 12 min. 59 sec., din
volumul total de timp de 29 min. 4 sec. Pe a treia poziţie s-a poziţionat PSRM, care din volumul
total de 26 min. 24 sec. a obţinut intervenţii directe – 8 min. 4 sec., iar intervenţii indirecte – 18
min. 20 sec. Aproximativ cu acelaşi volum de reflectare de 22 min. 59 sec. şi 22 min. 22 sec. au
obţinut PL şi, respectiv, PLDM, care au fost mediatizate în intervenţii directe – 11 min. 23 sec. şi,
respectiv, 10 min. 37 sec., iar în intervenţii indirecte – 11 min. 36 sec. şi, respectiv, 11 min. 45 sec.
Din volumul total de timp de 12 min., PDM a fost mediatizat în intervenţii directe – 7 min. 1 sec.,
iar în intervenţii indirecte – 4 min. 59 sec. PN a avut o prezenţă de 9 min. 53 sec., dintre care direct
– 4 min. 2 sec., iar indirect – 5 min. 51 sec., fiind urmat de MR, cu intervenţii doar indirecte de 8
min. 17 sec. PVE a fost reflectat direct 2 min. 10 sec., iar indirect – 2 min., din volumul total de
timp de 4 min. 10 sec., iar PPRM a fost mediatizat în intervenţii directe 2 min. 3 sec., şi în
intervenţii indirecte – 1 min. 41 sec., din volumul total de timp de 3 min. 44 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Realitatea TV” a
reflectat 14 concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Realitatea TV” a
reflectat 7 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Chirtoca, M. Babuc, M. Cîrlig, S. Urechean, V.
Klimenco şi Z. Greceanîi.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Realitatea TV” a
reflectat doar 6 candidaţi electorali: S. Urechean, D. Cirtoacă, O. Nantoi, I. Căldare, Z. Greceanîi şi
O. Brega.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Realitatea
TV” a reflectat doar 10 candidaţi electorali: S. Urechean, O. Nantoi, D. Chirtoacă, Z. Greceanîi, V.
Chirtoca, M. Darie, A. Prohniţchi, M. Babuc, I. Caşu şi O. Brega.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Realitatea TV” a
reflectat 10 candidaţi electorali: S. Urechean, O. Nantoi, D. Chirtoacă, A. Prohniţchi, I. Caldare, Z.
Greceanîi, V. Chirtoca, I. Caşu, M. Babuc şi T. Ţurcanu.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”Realitatea TV” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau
mai puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui concurent electoral a fost 7 min. 3 sec., iar minimum – 5 sec.; perioada 18-27 mai 2015
– maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 3 min. 53 sec., iar minimum – 1 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 3 min. 54
sec., iar minimum – 2 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui concurent
electoral a fost 4 min. 29 sec., iar minimum – 28 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Realitatea TV” a reflectat candidaţii electorali relativ
echilibrat.
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Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
S. Urechean, PLDM
O. Nantoi, PPEM
V. Chirtoca, PCRM
M. Babuc, PDM
M. Babuc, GUV
I. Caldare, BeLP
Z. Greceanîi, PSRM
A. Prohniţchi, PVE
M.Cîrlig, PPRM
M. Darie, PLD

I. Caşu, PN
T. Ţurcanu, PNL
V. Klimenco, MR

O. Brega, PPDA

Timp total
8 min. 36 sec.
5 min. 57 sec.
12 min. 40 sec.
7 min. 04 sec.
5 min. 01 sec.
2 min. 20 sec.
39 sec.
2 min. 31 sec.
2 min. 26 sec.
2 min. 11 sec.
1 min. 16 sec.
48 sec.
38 sec.
28 sec.
17 sec.
3 sec.

pozitivă

Conotaţie
neutră

negativă

2 min. 23 sec.
12 sec.
3 min. 22 sec.
56 sec.
2 min. 25 sec.
43 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 min. 05 sec.
5 min. 17 sec.
9 min. 11 sec.
6 min. 08 sec.
2 min. 36 sec.
1 min. 37 sec.
39 sec.
2 min. 13 sec.
1 min. 46 sec.
2 min. 11 sec.
1 min. 06 sec.
48 sec.
38 sec.
28 sec.
17 sec.
3 sec.

3 min. 08 sec.
28 sec.
7 sec.
0
0
0
0
18 sec.
40 sec.
0
10 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, S. Urechean a obţinut o conotaţie pozitivă datorită subiectelor despre:
Lansarea oficială în campania electorală a lui S. Urechean (21.05.2015); S. Urechean a promis că
până pe 14 octombrie anul viitor, bulevardul Mircea cel Bătrân din Chişinău va fi extins până la
Stăuceni, unde va fi amplasată o gară auto pentru cursele interurbane (07.06.2015).
Conotaţia pozitivă pentru V. Chirtoca s-a datorat subiectelor despre: V. Chirtoca şi-a
prezentat platforma electorală în cadrul unui briefing (12.05.2015).
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D. Chirtoacă a avut o prestaţie pozitivă în subiectul despre lansarea sa oficială în campania
electorală (18.05.2015).
Conotaţia negativă a reflectării a fost obţinută de D. Chirtoacă în subiectul despre
declaraţiile consilierului PCRM, V. Gurău, care susţine că la CMC se face o încercare de a folosi
consilierii pentru a acoperi ilegalităţile comise de D. Chirtoacă pe parcursul a 8 ani (19.05.2015);
Mai mulţi reprezentanţi ai PPRM au protestat în faţa Primăriei, scandînd: ”Afară din Primărie!” şi
”Jos Chirtoacă!”, iar un reprezentant al formaţiunii a declarat că: ”În fruntea schemelor de corupţie
stă D. Chirtoacă, care în 8 ani de zile, în loc să facă ceva bun ceva bun pentru locuitorii oraşului, a
sărăcit Capitala şi a promovat în funcţii doar membrii săi de partid” (10.06.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 96,3%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 3,7%.
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Ren Moldova
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Ren Moldova” a
mediatizat 18 partide politice. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 28,1%, iar cele de
opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 62,1% din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în
cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PCRM, PDM, PL, PN, PLDM, PPRM, PPEM, PNL şi PCRM.MR, PVE şi PPRM.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PDM, MR, PLDM, PL, PPEM, PN, PPDA şi PPM.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PDM, PL , PLDM, PSRM, PLD, PPEM, PLR, MR, PCRM şi PPDA.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PL, PR, PVE, PLDM, PDM, PNL, PPM şi PSRM.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”Ren Moldova” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 10
partide politice; perioada 18-27 mai 2015 – 14 partide politice; perioada 28 mai – 06 iunie 2015 –15
partide politice; perioada 07-14 iunie 2015 – 8 partide politice şi un bloc electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”Ren Moldova” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai puţin
timp de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui partid politic a fost 17 min. 20 sec., iar minimum – 2 sec; perioada 18-27 mai 2015 –
maximum de timp acordat unui partid politic a fost 6 min. 24 sec., iar minimum – 7 sec.; perioada
28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 12 min. 15 sec., iar
minimum – 02 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost
2 min. 51 sec., iar minimum – 3 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune ”Ren Moldova” a reflectat partidele politice relativ
echilibrat, excepţie făcînd PSRM, care în perioada 9-7 mai 2015 a obţinut o pondere de 48,8% (17
min. 20 sec.), în comparaţie cu ceilalţi subiecţi politici mediatizaţi, care au acumulat maximum
15,2% (5 min. 24 sec), iar minimum 0,1% (2 sec.).
Detaliere:
Subiect
PSRM
PDM
PL
APL
PLDM
MR
PCRM
PLD
PPEM
PLR
PN
PR
PPRM
PVE
PNL
PPDA
PPM
PAD
PCNM

Timp total
28 min. 57 sec.
23 min. 18 sec.
12 min. 51 sec.
11 min. 27 sec.
10 min. 29 sec.
6 min. 27 sec.
6 min. 06 sec.
4 min. 47 sec.
3 min. 54 sec.
3 min. 28 sec.
2 min. 10 sec.
1 min. 35 sec.
1 min. 13 sec.
1 min. 12 sec.
47 sec.
31 sec.
27 sec.
11 sec.
2 sec.

pozitivă
25 sec.
6 min. 00 sec.
31 sec.
5 sec.
0
1 min. 12 sec.
0
7 sec.
20 sec.
0
0
0
8 sec.
0
6 sec.
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
19 min. 56 sec.
17 min. 18 sec.
11 min. 32 sec.
6 min. 14 sec.
10 min. 29 sec.
3 min. 49 sec.
5 min. 51 sec.
4 min. 40 sec.
3 min. 23 sec.
3 min. 28 sec.
1 min. 46 sec.
1 min. 35 sec.
1 min. 05 sec.
1 min. 12 sec.
41 sec.
31 sec.
27 sec.
11 sec.
2 sec.

negativă
8 min. 36 sec.
0
48 sec.
5 min. 08 sec.
0
1 min. 26 sec.
15 sec.
0
11 sec.
0
24 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:
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Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”REN Moldova” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi şi
negativ. Astfel, PDM a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectelor despre: PDM
propune sistemul ”Oraşul inteligent” pentru Bălţi, iar S. Kiseliov, candidatul înaintat de PDM la
postul de primar al mun. Bălţi, a prezentat punctele principale ale programului său electoral
(26.05.2015); Mai multe fapte bune şi mai puţină politică, acesta a fost mesajul candidatului PDM
la funcţia de primar de Chişinău, M. Babuc, lansat în faţa a sute de studenţi ai Colegiului
Moldostud-Art (28.05.2015); Candidatul la postul de primar general al Capitalei din partea PDM,
M. Babuc, a lansat proiectul "Primăria familiei tale", menţionînd că prin acesta a încercat, cu
ajutorul colegilor săi, să creeze un centru în care orice cetăţean al Chişinăului ar putea beneficia de
ajutor pentru soluţionarea problemelor personale (29.05.2015); S. Chiseliov, candidatul înaintat de
PDM la postul de primar al oraşului Bălţi, a prezentat punctele principale ale programului său
electoral (30.05.2015); Sute de chişinăuieni s-au adresat deja după ajutor la "Primăria familiei tale",
Centrul de consultanţă organizat de PDM (03.06.2015); M. Babuc, candidatul PDM la postul de
primar general al Capitalei, s-a întîlnit cu reprezentanţii celui mai mare producător de dulciuri din
Moldova (05.06.2015).
PSRM a avut o prestaţie negativă în cadrul subiectelor despre: Ultima întrunire a Consiliului
municipal s-a desfăşurat cu pumni şi înjurături dintre cele mai alese (14.05.2015); Un grup de
deputaţi PSRM a fost implicat într-un nou scandal (15.05.2015); Dorin Chirtoacă cere să fie traşi la
răspundere cei care au provocat haos la ultima şedinţă a Consiliului Municipal Chişinău
(15.05.2015); Şeful cabinetului primarului general, L. Carp, susţine că construcţia din strada
Zelinschi, 36/8, este legală, asta după ce cîţiva deputaţi PSRM au provocat un scandal cu bătaie
(18.05.2015, 23.05.2015); Învinuiri grave la adresa socialiştilor, cîţiva aleşi locali din fracţiunea
PCRM au criticat acţiunile membrilor PSRM (19.05.2015); Deputaţii socialişti au ieşit într-o nouă
conferinţă de presă pentru a face publice, potrivit lor, ”ilegalităţile care se petrec în municipalitate”,
asta după ce cu o săptămînă în urmă au provocat un scandal cu bătaie la CMC (19.05.2015).
Negativ au fost nuanţate şi APL, în subiectul despre: Protest în faţa casei secretarului
Consiliului Municipal Chişinău, V. Didenco (03.06.2015, 06.06.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):
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În perioada de referinţă, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost reflectate atît
direct, cît şi indirect. Astfel, din topul 10 partidelor politice PSRM a beneficit de intervenţii
indirecte – 21 min. 50 sec., iar intervenţii directe – 21 min. 50 sec. din volumul total de timp de 28
min. 57 sec. fiind urmat de PDM cu intervenţii directe – 7 min. 59 sec., iar cu intervenţii indirecte –
15 min. 19 sec. din volumul total de timp de 23 min. 18 sec. PL a avut o prezenţă de 12 min. 51
sec., dintre care 5 min. 27 sec. – intervenţii directe, iar 7 min. 24 sec. – intervenţii indirecte. PLDM
a fost mediatizat direct – 3 min. 13 sec., iar indirect – 7 min. 16 sec., din volumul total de timp de
10 min. 29 sec. Aproximativ cu acelaşi volum de timp de 6 min. 27 sec. şi 6 min. 6 sec. au fost
reflectate MR şi respectiv PCRM atît în intervenţii directe (2 min. 1 sec şi respectiv 3 min. 29 sec.)
cît şi î intervenţii indirecte (3 min. 29 sec. şi respectiv 2 min. 37 sec.). Din volumul total de timp de
4 min. 47 sec., a fost mediatizat în intervenţii directe – 1 min. 42 sec., şi în intervenţii indirecte – 3
min. 5 sec. , iar PPEM a fost reflectat doar în intervenţii indirecte – 3 min. 54 sec. PLR a obţinut
intervenţii directe de 1 min. 11 sec., şi de intervenţii indirecte – 2 min. 17 sec., din volumul total de
timp de 3 min. 28 sec., iar PN din volumul total de timp de 2 min. 10 sec. a fost mediatizat doar în
intervenţii indirecte.
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”Ren Moldova” a
reflectat 15 concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”Ren Moldova” a
reflectat doar 10 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, M. Babuc, V. Chirtoca, M. Cîrlig, T. Ţurcanu,
Z. Greceanîi, I Caşu, O. Nantoi, G. Petrenco şi S. Urechean.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”Ren Moldova” a
reflectat doar 11 candidaţi electorali: M. Babuc, S. Urechean, D. Chirtoacă, Z. Greceanîi, O. Nantoi,
I. Caşu, M. Cîrlig, E. Moscaliuc, T. Tomacu, M. Darie şi O. Brega.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”Ren
Moldova” a reflectat doar 12 candidaţi electorali: M. Babuc, M. Darie, S. Urechean, D. Chirtoacă,
Z. Greceanîi, O. Nantoi, T. Tomacu, E. Moscaliuc, I. Caşu, O. Brega, V. Chirtoaca şi M. Cîrlig.
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În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”Ren Moldova” a
reflectat doar 7 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, A. Prohniţchi, T. Ţurcanu, T. Tomacu, M. Babuc,
Z. Greceanîi şi E. Moscaliuc.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”Ren Moldova” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau
mai puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de timp
acordat unui concurent electoral a fost 9 min. 40 sec., iar minimum – 2 sec; perioada 18-27 mai
2015 – maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 3 min. 6 sec., iar minimum – 2
sec.; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 8 min.
41 sec., iar minimum – 2 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui
concurent electoral a fost 2 min. 51 sec., iar minimum – 2 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”Ren Moldova” a reflectat candidaţii electorali relativ
echilibrat, cu excepţia candidatului electoral din partea PL, care, în perioada 9-7 mai 2015, a obţinut
o pondere de 52,8% (9 min 40 sec.), în comparaţie cu ceilalţi candidaţi electorali mediatizaţi, care
au acumulat în aceeaşi perioadă, maximum 25,5% (3 min. 30 sec.), iar minimum 0,2% (2 sec.).
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
M. Babuc, PDM
M. Babuc, GUV
S. Urechean, PLDM
M. Darie, PLD
Z. Greceanîi, PSRM
V. Chirtoca, PCRM
O. Nantoi, PPEM
M.Cîrlig, PPRM
A. Prohniţchi, PVE
T. Ţurcanu, PNL
T. Tomacu, PPM
I. Caşu, PN
E. Moscaliciuc, PR
O. Brega, PPDA
G. Petrenco, PCNM

Timp total
7 min. 45 sec.
9 min. 25 sec.
15 min. 19 sec.
1 min. 10 sec.
5 min. 59 sec.
4 min. 44 sec.
3 min. 32 sec.
2 min. 43 sec.
1 min. 22 sec.
1 min. 13 sec.
1 min. 12 sec.
47 sec.
27 sec.
22 sec.
22 sec.
12 sec.
2 sec.

pozitivă
28 sec.
0
3 min. 35 sec.
0
0
4 sec.
0
0
20 sec.
8 sec.
0
6 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
6 min. 57 sec.
6 min. 44 sec.
11 min. 44 sec.
1 min. 10 sec.
5 min. 59 sec.
4 min. 40 sec.
3 min. 32 sec.
2 min. 28 sec.
1 min. 02 sec.
1 min. 05 sec.
1 min. 12 sec.
41 sec.
27 sec.
22 sec.
22 sec.
12 sec.
2 sec.

negativă
20 sec.
2 min. 41 sec.
0
0
0
0
0
15 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, M. Babuc a beneficiat de o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre:
M. Babuc, cu echipa sa au lansat proiectului ”Primăria Familiei Tale” (25.09.2015); Mai multe
fapte bune şi mai puţină politică, acesta a fost mesajul candidatului PDM la funcţia de primar de
Chişinău, M. Babuc, lansat în faţa a sute de studenţi ai Colegiului Moldostud-Art (28.05.2015);
Candidatul la postul de primar general al Capitalei din partea PDM, M. Babuc, a lansat proiectul
"Primăria familiei tale", menţionînd că prin acesta a încercat, cu ajutorul colegilor săi, să creeze un
centru în care orice cetăţean al Chişinăului ar putea beneficia de ajutor pentru soluţionarea
problemelor personale (29.05.2015); M. Babuc, candidatul PDM la postul de primar general al
Capitalei, s-a întîlnit cu reprezentanţii celui mai mare producător de dulciuri din Moldova
(05.06.2015).
Conotaţia negativă a reflectării pentru D. Chirtoacă s-a datorat subiectelor despre:
Candidatul partidului PPRM, M. Cîrlig, acuză actuala conducere a Primăriei de înstrăinarea parcării
publice din faţa Spitalului Republican, dar şi de alte ilegalităţi (12.05.2015); Altercaţiile cu bătaie la
CMC, pe motiv că edilul capitalei propune semnarea ilegală a unor proiecte (14.05.2015); D.
Chirtoacă cere să fie traşi la răspundere cei care au provocat haos la ultima şedinţă a Consiliului
Municipal Chişinău (15.05.2015); D. Cemortan făcut o parodie la spotul electoral al lui D.
Chirtoacă pentru alegerile locale din 14 iunie, imaginile video cu realizările primarului general fiind
înlocuite cu cele mai mari şi grave probleme ale capitalei (08.06.2015).
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Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 79,9%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 20,1%.
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RTR Moldova
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”RTR Moldova” a
mediatizat 16 partide politice şi un bloc electoral. Astfel, partidele de guvernămînt au obţinut 26%,
iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 71,5% din volumul total al subiecţilor politici
reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PSRM, PLDM, PCRM, PDM, PPEM, MR, PPRM, PL şi PCNMPN.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PLDM, PSRM, PN, PL, PDM, PPEM, MR, PPDA, PCRM şi PNL.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice sau clasat: PCRM, PL, PN, PLDM, BeLP, PVE, PPDA, PLD, PSRM şi PPEM.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, în topul celor 10 partide politice s-au
clasat: PL, PCRM, PN, PDM, PLDM, PSRM, PPM, BeLP şi PPDA.
În perioada supusă monitorizării 09 mai – 14 iunie 2015, numărul partidelor politice
mediatizate de postul de televiziune ”RTR Moldova” a variat între: perioada 09-17 mai 2015 – 11
partide politice; perioada 18-27 mai 2015 – 12 partide politice; perioada 28 mai – 06 iunie 2015 – 9
partide politice şi un bloc electoral; perioada 07-14 iunie 2015 – 8 partide politice şi un bloc
electoral.
În ceea ce priveşte prezenţa partidelor politice în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de postul de
televiziune ”RTR Moldova” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult sau mai
puţin timp de antenă partidelor politice, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de
timp acordat unui partid politic a fost 2 min. 34 sec., iar minimum – 21 sec.; perioada 18-27 mai
2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a fost 4 min. 46 sec., iar minimum – 25 sec.;
perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui partid politic a fost 2 min. 34 sec.,
iar minimum – 10 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui partid politic a
fost 2 min. 42 sec., iar minimum – 16 sec.
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Per ansamblu, postul de televiziune ”RTR Moldova” a reflectat partidele politice relativ
echilibrat.
Detaliere:
Subiect
PLDM
PSRM
PCRM
PL
PN
PDM
PPEM
MR
PPDA
APL
PCNM
Belp
PLD
PPRM
PNL
PVE
MPUV
PPM

Timp total
09 min.16 sec.
07 min. 01 sec.
06 min. 57 sec.
06 min. 30 sec.
06 min. 03 sec.
04 min. 30 sec.
02 min. 46 sec.
02 min. 13 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 20 sec.
47 sec.
43 sec.
39 sec.
35 sec.
27 sec.
25 sec.
21 sec.
19 sec.

pozitivă
01 min. 12 sec.
29 sec.
01 min. 39 sec.
05 sec.
19 sec.
19 sec.
05 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
07 min. 51 sec.
05 min. 50 sec.
05 min. 12 sec.
06 min. 03 sec.
05 min. 34 sec.
03 min. 46 sec.
02 min. 41 sec.
02 min. 13 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 06 sec.
47 sec.
43 sec.
39 sec.
35 sec.
27 sec.
25 sec.
21 sec.
19 sec.

negativă
13 sec.
42 sec.
06 sec.
22 sec.
10 sec.
25 sec.
0
0
0
14 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”RTR Moldova” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi şi
negativ. Astfel, PLDM a beneficiat de o reflectare pozitivă în cadrul subiectelor despre: Candidatul
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PLDM, S. Urechean, s-a lansat oficial în cursa pentru fotoliul de primar al mun. Chişinău
(21.05.2015); Liberalii şi democraţii s-au întrecut în argumente referitor la proiectul de modificare a
Codului audiovizualului, iar V. Streleţ a explicat de ce PLDM susţine proiectul democraţilor,
menţionînd că acesta reiese strict din obiectivul de securizare a spaţiului informaţional al Republicii
Moldova (25.05.2015); În s. Lăpuşna, r-nul Hînceşti, a fost sărbătorită Ziua satului, bucuria
locuitorilor a fost împărtăşită şi de liderul PLDM, V. Filat, care a vizitat locurile natale
(29.05.2015); Încă un plan grandios din partea candidatului din partea PLDM la funcţia de primar
general al Capitalei, S. Urechean, acesta doreşte ca rîul Bîc să fie un rîu curat, îngrijit şi de
navigare, iar în jurul lui să fie o zonă de odihnă (05.06.2015).
O prestaţie pozitivă a avut şi PCRM, în subiectele despre: Candidatul din partea
comuniştilor, V. Chirtoca, a declarat că îşi doreşte mult să ocupe fotoliul de primar general al
Capitalei, pentru că nu este indiferent de acest oraş (05.06.2015); Cursa auto şi de ciclişti, în cadrul
căreia V. Chirtoca a menţionat că alături de echipa sa va face curăţenie în oraş şi va dezvolta
spaţiile verzi (08.06.2015); La ieşirea de la vot, candidatul PCRM pentru Primăria Capitalei, V.
Chirtoca, a declarat că a votat pentru viitorul oraşului Chişinău – un oraş al optimismului, şi, nu în
ultimul rînd, pentru rezolvarea problemelor sociale (14.06.2015).
PSRM a obţinut o mediatizare negativă în cadrul subiectului despre ultima şedinţă a
Consiliului Municipal Chişinău, care a rezultat cu scandal, bătaie şi reţineri la poliţie (13.05.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”RTR Moldova” a
reflectat partidele politice în majoritatea cazurilor doar în intervenţii indirecte. Astfel din topul celor
10 partide politice mediatizate, PLDM a obţinut intervenţii directe – 46 sec., itervenţii indirecte – 8
min. 30 sec., din volumul total de timp de 9 min. 16 sec., fiind urmat de PSRM cu intervenţii directe
de 12 sec., iar cu intervenţii indirecte – 6 min. 49 sec., din volumul total de timp de 7 min. 1 sec.
Din voumul total de timp de 6 min. 57 sec. PCRM a fost reflctat direct – 1 min. 17 sec., indirect – 5
min. 40 sec. Pe poziţia a patra s-a poziţionat PL care din volumul total de timp obţinut – 6 min. 30
sec., a fost prezentat în intervenţii directe – 17 sec., iat în intervenţii indirecte – 6 min. 13 sec. PN
din volumul total de timp de 6 min. 3 sec., a fost reflctat atît direct (37 sec.) cît şi indirect (5 min. 26
sec.) Cu un volum total de timp de 4 mn. 30 sec. a fost mediatizat PDM, dintre care intervenţii
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directe – 17 sec., intervenţii indirecte – 4 min. 13 sec. În intervenţii doar indriecte au fost prezentate
partidle politice: PPEM, MR, PPDA şi PLD.
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În perioada de raport 09 mai – 14 iunie 2015, postul de televiziune ”RTR Moldova” a
reflectat 15 concurenţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău.
În perioada supusă monitorizării 09-17 mai 2015, postul de televiziune ”RTR Moldova” a
reflectat dor 4 candidaţi electorali: D. Chirtocă, M. Cîrlig, G. Petrenco, M. Babuc.
În perioada supusă monitorizării 18-27 mai 2015, postul de televiziune ”RTR Moldova” a
reflectat doar 11 candidaţi electorali: S. Urechean, O. Brega, D. Chirtoacă, O. Nantoi, I. Caşu, V.
Chirtoca, T. Ţurcanu, M. Darie, M. Babuc, Z. Greceanîi şi G. Petrenco.
În perioada supusă monitorizării 28 mai – 06 iunie 2015, postul de televiziune ”RTR
Moldova” a reflectat doar 10 candidaţi electorali: D. Chirtoacă, V. Chirtoca, I. Caldare, A.
Prohniţchi, O. Brega, S. Urechean, I. Caşu, M. Darie, Z. Greceanîi şi O. Nantoi.
În perioada supusă monitorizării 07-14 iunie 2015, postul de televiziune ”RTR Moldova” a
reflectat doar 8 candidaţi electorali: V. Chirtoca, M. Babuc, D. Chirtoacă, S. Urechean, Z.
Greceanîii, T. Tomacu, I. Caldare şi O. Brega.
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor electorali în cadrul ediţiilor de ştiri difuzate de
postul de televiziune ”RTR Moldova” s-a atestat că în aceste patru perioade s-a acordat mai mult
sau mai puţin timp de antenă acestora, care variază între: perioada 09-17 mai 2015 – maximum de
timp acordat unui concurent electoral a fost 1 min. 21 sec., iar minimum – 21 sec.; perioada 18-27
mai 2015 – maximum de timp acordat unui concurent electoral a fost 1 min. 45sec., iar minimum –
25 sec.; perioada 28 mai – 6 iunie 2015, maximum de timp acordat unui candidat electoral a fost 28
sec., iar minimum – 10 sec.; perioada 07-14 iunie 2015 – maximum de timp acordat unui concurent
electoral a fost 1 min. 43 sec., iar minimum – 16 sec.
Per ansamblu, postul de televiziune ”RTR Moldova” a reflectat candidaţii electorali relativ
echilibrat.
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Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
D. Chirtoacă, PRIM
V. Chirtoca, PCRM
S. Urechean, PLDM
O. Brega, PPDA
M. Babuc, PDM
I. Caşu, PN
O. Nantoi, PPEM
Z. Greceanîi, PSRM
G. Petrenco, PCNM
I. Căldare, BeLP
M. Darie, PLD
M. Cîrlig, PPRM
T. Ţurcanu, PNL
A. Prohniţchi, PVE
T. Tomacu, PPM

Timp total
02 min. 44 sec.
59 sec.
02 min. 43 sec.
02 min. 43 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 34 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 06 sec.
01 min. 03 sec.
47 sec.
43 sec.
39 sec.
35 sec.
27 sec.
25 sec.
19 sec.

pozitivă

Conotaţie
neutră

negativă

05 sec.
0
01 min. 25 sec.
32 sec.
0
19 sec.
0
0
11 sec.
0
0
0
0
0
0
0

02 min. 34 sec.
25 sec.
01 min. 18 sec.
02 min. 11 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 15 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 06 sec.
52 sec.
47 sec.
43 sec.
39 sec.
35 sec.
27 sec.
25 sec.
19 sec.

05 sec.
34 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, V. Chirtoca a beneficiat de o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre:
V. Chirtoca a susţinut un briefing de lansare a programului său electoral (12.05.2015); V. Chirtoca
afirmă că îşi doreşte mult să ocupe fotoliul de primar general al Capitalei, pentru că nu este
indiferent de acest oraş (05.06.2015); Cursa auto şi de ciclişti, în cadrul căreia V. Chirtoca a
menţionat că alături de echipa sa va face curăţenie în oraş şi va dezvolta spaţiile verzi (08.06.2015);
La ieşirea de la vot, candidatul PCRM pentru Primăria Capitalei, V. Chirtoca, a declarat că a votat
pentru viitorul oraşului Chişinău – un oraş al optimismului, şi, nu în ultimul rînd, pentru rezolvarea
problemelor sociale (14.06.2015).
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Pozitiv a fost tratat şi S. Urechean, în subiectele despre: S. Urechean s-a lansat oficial în
cursa pentru fotoliul de primar general al mun. Chişinău (21.05.2015); S. Urechean a promis de a
transforma rîul Bîc într-un rîu curat, îngrijit şi de navigare, iar în jurul lui să fie o zonă de odihnă
(05.06.2015).
Conotaţia negativă a reflectării pentru D. Chirtoacă s-a datorat subiectelor despre: Membrul
PSRM, I. Ceban, a adus acuzaţii lui D. Chirtoacă, vizavi de proiectele incluse pe ordinea de zi a
ultimei şedinţe a CMC, referitoare la arendarea şi privatizarea unor terenuri din capitală la preţuri de
nimic (14.05.2015); În cadrul unei conferinţe de presă, deputatul PSRM, I. Ceban, a declarat că D.
Chirtoacă are o înţelegere cu democraţii ca să-l susţină la alegeri, pentru a obţine al treilea mandat
(19.05.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 90,2%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 9,8%.
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Capitolul II. Volumul de emisie electorală
în perioada 04 mai – 12 iunie 2015
Raportul privind volumul de emisie a publicităţii electorale cuprinde perioada 04 mai – 12
iunie 2015. Datele însumate în prezentul raport sînt generalizarea informaţiei a 505 rapoarte
săptămînale (Radio – 244 şi TV – 261) privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi
materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei
electorale, emisiuni informative), inclusiv informaţia despre spoturile sociale elaborate de CEC în
campania electorală pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015.
Pe parcursul perioadei de referinţă, unii radiodifuzori au declarat că nu au difuzat publicitate
electorală, iar radiodifuzorul „Aiîn – Aciîc” S.R.L. nu a prezentat raportul săptămînal privind
volumul de emisie electorală difuzat la postul de televiziune „Aiîn – Aciîc” pentru perioada 11-17
mai 2015.
Este de menţionat că radiodifuzorii care nu au prezentat rapoartele săptămînale privind
volumul de emisie electorală au comis derogări de la pct. 56 din Regulamentul privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către instituţiile
audiovizualului din Republica Moldova, care prevede expres: „Instituţiile audiovizualului sînt
obligate să ţină evidenţa timpilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali şi să prezinte
săptămînal (în ziua de luni) către CCA şi CEC prin fax şi/sau în format electronic, informaţia
despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul
rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale),inclusiv informaţia despre
difuzarea spoturilor de educaţie electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC în
săptămîna precedentă”, drept care Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat sancţiuni.
Astfel, prin Decizia CCA nr.18/87 din 27 mai 2015, radiodifuzorului „Aiîn – Aciîc” S.R.L.,
fondatoarea postului de televiziune „Aiîn – Aciîc”, i-a fost aplicat avertizare publică.
Spoturile Comisiei Electorale Centrale cu caracter educaţional pentru participarea cetăţenilor
la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 au fost difuzate de următorii radiodifuzori:
În perioada 11-17 mai 2015:
Posturi de televiziune: „Realitatea TV”, „Albasat”, „TV Euronova”, „Super TV”, „CTC
Mega”, „TV 6 – Bălţi”, „Euro TV”, „Noroc TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „Moldova-1”,
„Media TV”, „Busuioc TV”, „TVC 21”, „RTR Moldova”, „VTV- Ungheni”, „Bravo”, „Acasă în
Moldova”, „Vocea Basarabiei TV”, „Studio-L” „TV Bălţi” şi “TV – Găgăuzia”, cu un volum total
de 1 oră 26 min. 30 sec.
Posturi de radio: „Euronova FM”, „Radio Alla”, „Radio Stil/Стильное Радио”, „Hit FM”,
„Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Flor -FM”, „Cultura Divină” şi „GRT”, cu un volum
total de 43 min. 55 sec.
În perioada 18-24 mai 2015:
Posturi de televiziune: „Realitatea TV”, „Albasat”, „TV Euronova”, „Super TV”, „CTC
Mega”, „TV 6 – Bălţi”, „Canal 3”, „Euro TV”, „Noroc TV”, „ATV COGUK”, „Prime”, „Canal 2”,
„Publika TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „NTS”, „Moldova-1”, „TV Prim”, „Media
TV”, „Busuioc TV”, „RU TV Moldova”, „Accent TV”, „TVC 21”, „RTR Moldova”, „Moldova
Sport”, „VTV- Ungheni”, „Bravo”, „Prut”, „Acasă în Moldova”, „Vocea Basarabiei TV”, „Canal
Regional”, „Studio-L”, „TV Bălţi”, „Flor -TV”, „Sor-TV” şi „Popas TV”, cu un volum total de 6
ore 20 min.
Posturi de radio: „Euronova FM”, „Impuls FM”, „Radio Dor”, „Radio Alla”, „Radio
Stil/Стильное Радио”, „Hit FM”, „Radio Sport”, „Aquarelle FM”, „Publika FM”, „Muz FM”,
„Europa Plus Moldova”, „Radio Orhei”, „Maestro FM”, „Radio Prim”, „Flor -FM”, „Radio Media”,
„Radio Poli Disc- Русское Радио”, „Jurnal FM”, „Radio 21”, „Pro 100 Radio”, „Radio Zum”,
„Radio Chişinău”, „Radio Soroca”, „Radio 7 Gord FM” şi „Cultura Divină”, cu un volum total de 3
ore 10 min.
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În perioada 25-31 mai 2015:
Posturi de televiziune: „Realitatea TV”, „Albasat”, „TV Euronova”, „Impuls TV”, „Super
TV”, „CTC Mega”, „TV 6 – Bălţi”, „ART-TV”, „Canal 3”, „Euro TV”, „Noroc TV”, „ATV
COGUK”, „Bas TV”, „Prime”, „Canal 2”, „Publika TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „TV 7”,
„NTS”, „Moldova-1”, „TV Prim”, „Media TV”, „Busuioc TV”, „RU TV Moldova”, „Accent TV”,
„ALT-TV”, „RTR Moldova”, „Moldova Sport”, „VTV- Ungheni”, „Prut”, „Acasă în Moldova”,
„Vocea Basarabiei TV”, „Canal Regional”, „Studio-L”, „TV Bălţi”, „Flor -TV”, „Sor-TV”, „Inter
TV”, „Eni Ai”, „TV BIZIM DALGAMIZ” şi „Popas TV”, cu un volum total de 12 ore 23 min.
Posturi de radio: „Euronova FM”, „Impuls FM”, „Radio Dor”, „Retro FM”, „Art FM”,
„Radio Alla”, „Radio Stil/Стильное Радио”, „Hit FM”, „Autoradio/ Avtoradio”, „Vocea
Basarabiei”, „Radio Sport”, „Aquarelle FM”, „Radio Plai”, „Publika FM”, „Muz FM”, „Radio
Naţional FM”, „Europa Plus Moldova”, „Radio Orhei”, „Maestro FM”, „Radio Moldova”, „Radio
Moldova Tineret”, „Radio Prim”, „Flor -FM”, „Radio Media”, „Albena”, „Radio Poli DiscРусское Радио”, „Jurnal FM”, „Radio 21”, „Pro 100 Radio”, „Budgeac – FM”, „Radio Zum”,
„Radio Chişinău”, „Plus FM”, „Univers FM”, „Radio Soroca”, „Radio 7 Gord FM”, „Cultura
Divină” şi „Radio 7/ Радио 7”, cu un volum total de 14 ore 32 min.
În perioada 01-07 iunie 2015:
Posturi de televiziune: „Realitatea TV”, „Albasat”, „TV Euronova”, „Elita”, „Impuls TV”,
„TV Drochia”, „Super TV”, „CTC Mega”, „TV 6 – Bălţi”, „ART-TV”, „Canal 3”, „Euro TV”,
„Noroc TV”, „Eni Ai”, „ATV COGUK”, „Bas TV”, „Prime”, „Canal 2”, „Publika TV”, „Pro TV
Chişinău”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „NTS”, „Moldova-1”, „TV Prim”, „Media TV”, „Busuioc TV”,
„MBC”, „RU TV Moldova”, „Accent TV”, „ALT-TV”, „RTR Moldova”, „Moldova Sport”, „VTVUngheni”, „Bravo”, „Prut”, „Acasă în Moldova”, „TV BIZIM DALGAMIZ”, „Vocea Basarabiei
TV”, „Canal Regional”, „Studio-L”, „TV Bălţi”, „Flor -TV”, „Sor-TV”, „Popas TV”, „Bizim
Aidinic” şi „Inter TV”, cu un volum total de 22 ore 56 min.
Posturi de radio: „Euronova FM”, „Impuls FM”, „Drochia FM”, „Radio Dor”, „Art FM”,
„Radio Alla”, „Radio Stil/Стильное Радио”, „Hit FM”, „Autoradio/ Avtoradio”, „Vocea
Basarabiei”, „Radio Sport”, „Aquarelle FM”, „Radio Plai”, „Publika FM”, „Muz FM”, „Radio
Naţional FM”, „Europa Plus Moldova”, „Radio Orhei”, „Maestro FM”, „Radio Moldova”, „Radio
Moldova Tineret”, „Radio Prim”, „Flor -FM”, „Radio Media”, „Albena”, „Radio Poli DiscРусское Радио”, „Jurnal FM”, „Radio 21”, „Pro 100 Radio”, „Budgeac – FM”, „Radio Zum”,
„Radio Chişinău”, „Univers FM”, „Radio Soroca”, „Radio 7 Gord FM”, „Cultura Divină” şi „Radio
7/ Радио 7”, cu un volum total de 16 ore.
În perioada 08-12 iunie 2015:
Posturi de televiziune: „Realitatea TV”, „Albasat”, „TV Euronova”, „Elita”, „Impuls TV”,
„TV Drochia”, „Super TV”, „CTC Mega”, „TV 6 – Bălţi”, „ART-TV”, „Canal 3”, „Euro TV”,
„Noroc TV”, „Eni Ai”, „ATV COGUK”, „Bas TV”, „Prime”, „Canal 2”, „Publika TV”, „Pro TV
Chişinău”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „NTS”, „Moldova-1”, „TV Prim”, „Media TV”, „Busuioc TV”,
„MBC”, „RU TV Moldova”, „Accent TV”, „ALT-TV”, „RTR Moldova”, „Moldova Sport”, „VTVUngheni”, „Bravo”, „Prut”, „Acasă în Moldova”, „Bizim Aidinic”, „Vocea Basarabiei TV”, „Canal
Regional”, „Studio-L”, „TV Bălţi”, „Flor -TV”, „Sor-TV”, „Popas TV”, „TV BIZIM DALGAMIZ”
şi „Inter TV”, cu un volum total de 22 ore 47 min.
Posturi de radio: „Euronova FM”, „Impuls FM”, „Drochia FM”, „Radio Dor”, „Art FM”,
„Radio Alla”, „Radio Stil/Стильное Радио”, „Hit FM”, „Autoradio/ Avtoradio”, „Vocea
Basarabiei”, „Radio Sport”, „Aquarelle FM”, „Radio Plai”, „Publika FM”, „Muz FM”, „Radio
Naţional FM”, „Europa Plus Moldova”, „Radio Orhei”, „Maestro FM”, „Radio Moldova”, „Radio
Moldova Tineret”, „Radio Prim”, „Flor -FM”, „Radio Media”, „Albena”, „Radio Poli DiscРусское Радио”, „Jurnal FM”, „Radio 21”, „Pro 100 Radio”, „Budgeac – FM”, „Radio Zum”,
„Radio Chişinău”, „Univers FM”, „Radio Soroca”, „Radio 7 Gord FM”, „Cultura Divină” şi „Radio
7/ Радио 7”, cu un volum total de 14 ore 11 min.
În perioada de referinţă, posturile TV au plasat spoturi electorale ale candidaţilor înscrişi în
cursa electorală, reprezentînd partidele politice: PSRM, PLDM, PD, PN, PCRM, MR, PPEM, PL,
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PCNM, CI (Nicolae Dudoglo), MPA, PPRM, PVE, PSD, CI (Marcel Darie), CI (Oleg Cernei), CI
(Anatolie Topal), PPM, CI (Agrepina Gudumac) şi CI (Anatolie Zaremba).
Histograma nr. 1 „Publicitatea electorală” cuprinde calculele efectuate în minute, în baza
rapoarte săptămînale privind volumul de emisie electorală (spoturi) în campania electorală pentru
alegerile locale generale din 14 iunie 2015, prezentate de posturile TV în perioada definită a
prezentului raport (primul tur al alegerilor locale generale).
Histograma nr. 1. Publicitatea electorală

Publicitatea electorală
(04 mai - 12 iunie 2015)
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Timpul total al publicităţii electorale a candidaţilor – reprezentanţi ai partidelor politice,
menţionat în rapoartele săptămînale privind volumul de emisie electorală (spoturi), difuzată la
posturile de televiziune, se prezintă astfel: PSRM – 1492 min., PLDM – 792 min., PD – 673 min.,
PN – 517 min., PCRM – 200 min., MR – 100 min., PPEM – 80 min., PL – 78 min., PCNM – 74
min., CI (Nicolae Dudoglo) – 31 min., MPA – 25 min., PPRM – 17 min., PVE – 12 min., PSD – 10
min., CI (Marcel Darie) – 10 min., CI (Oleg Cernei) – 8 min., CI (Anatolie Topal) – 7 min., PPM –
3 min., CI (Agrepina Gudumac) – 2 min. şi CI (Anatolie Zaremba) – 1 min.
Este de observat că cea mai multă publicitate electorală la posturile TV a avut-o PSRM, cu
un volum total de 1492 de min., urmat de partidele politice: PLDM, PD, PN, PCRM, MR, PPEM,
PL şi PCNM.
Pe parcursul perioadelor, PSRM a avut întîietatea la capitolul publicitate electorală difuzată
la posturile TV. Datele cu privire la calculele volumului de publicitate electorală pe parcursul
perioadelor de monitorizare se prezintă astfel:
În perioada 11-17 mai 2015 (conform datelor celor 51 de rapoarte prezentate din
totalul de 54):
PSRM – 126 min., PN – 29 min. şi PLDM – 6 min.
În perioada 18-24 mai 2015 (conform datelor celor 48 de rapoarte prezentate din
totalul de 54):
PSRM – 284 min., PN – 98 min., PD – 60 min., PLDM – 14 min., MPA – 14 min. şi PCRM
– 6 min.
În perioada 25-31 mai 2015 (conform datelor celor 54 de rapoarte prezentate din
totalul de 54):
PSRM – 351 min., PDM – 198 min., PN – 112 min., PLDM – 101 min., PCRM – 29 min.,
PL – 15 min., MPA – 8 min. şi PPRM – 7 min.
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În perioada 01-12 mai 2015 (conform datelor celor 108 rapoarte prezentate din totalul
de 108):
PSRM – 702 min., PLDM – 671 min., PDM – 415 min., PN – 278 min., PCRM – 156 min.,
MR – 100 min., PPEM – 80 min., PCNM – 74 min., PL – 63 min., CI (Nicolae Dudoglo) – 31 min.,
PPRM – 17 min., PVE – 12 min., CI (Marcel Darie) – 10 min., CI (Oleg Cernei) – 8 min., CI
(Anatolie Topal) – 7 min., MPA – 3 min., PPM – 3 min., CI (Agrepina Gudumac) – 2 min. şi CI
(Anatalie Zaremba) – 1 min.
Postul public de televiziune ”Moldova-1”, în ediţiile de ştiri şi alte tipuri de programe,
a difuzat subiecte cu tematică electorală:
În perioada 11-17 mai 2015:
Postul public de televiziune ”Moldova-1” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care
protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi
candidaţi independenţi, cu un volum total de: PVE – 30 sec., PN – 3 min., Blocul Electoral
„Platforma Populară Europeană” – 5 sec., PSRM – 2 min., PDM – 2 min. 41 sec., PCRM – 2 min.
28 sec., PPDA (Oleg Brega) – 57 sec., PMUV – 2 min. 10 sec., PL (Dorin Chirtoacă) – 22 sec., CI
(Marin Cersac) – 16 sec., CI (John Onoje) – 16 sec., PN – 1 min. 42 sec., MR (Ilan Shor) – 2 min.
33 sec.
În alte tipuri de programe, cum ar fi emisiunea “Votul tău”, protagonişti au fost
reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale, cu un volum total de 20 min. Totodată, în emisiunile
de ştiri au fost reflectate şi alte subiecte cu tematică electorală, activitatea CEC etc.
În perioada 18-24 mai 2015:
Postul public de televiziune ”Moldova-1” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care
protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi
candidaţi independenţi, cu un volum total de: PL (Dorin Chirtoacă) – 2 min., Blocul Electoral
„Platforma Populară Europeană” – 4 min. 02 sec., Ilan Shor – 4 min. 05 sec., PSRM – 1 min. 25
sec., PCRM – 3 min., PLDM (Serafim Urechean) – 6 min., PD (Monica Babuc) – 3 min., CI (Oleg
Cernei) – 1 min. 08 sec., PN – 2 min. 35 sec., PPDA (Oleg Brega) – 2 min. 23 sec., PVE – 2 min.
41 sec.,
În alte tipuri de programe, cum ar fi emisiunea “Votul tău”, protagonişti au fost
reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale, cu un volum total de 10 min. În cadrul emisiunii au
fost discutate drepturile şi obligaţiunile alegătorilor la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.
Totodată, în emisiunile de ştiri au fost reflectate şi alte subiecte cu tematică electorală, activitatea
CEC etc.
În perioada 25-31 mai 2015:
Postul public de televiziune ”Moldova-1” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care
protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi
candidaţi independenţi, cu un volum total de: PLR – 4 min., PSRM – 3 min. 06 sec., PL – 2 min.,
PN – 3 min. 07 sec., PLD (Marcel Darie) – 2 min. 05 sec., PLDM (Serafim Urechean) – 2 min., CI
(Oleg Cernei) – 1 min. 07 sec.
În alte tipuri de programe, cum ar fi emisiunea “Votul tău”, cu durata de 30 min.,
protagonişti au fost reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale şi ai societăţii civile. În cadrul
emisiunii au fost discutate drepturile şi obligaţiunile alegătorilor la alegerile locale generale din 14
iunie 2015. Totodată, în emisiunile de ştiri au fost reflectate şi alte subiecte cu tematică electorală,
activitatea CEC etc.
În perioada 01-07 iunie 2015:
Postul public de televiziune „Moldova-1” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care
protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi
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candidaţi independenţi, cu un volum total de: PLDM (Serafim Urechean) – 4 min. 04 sec., BE
PPEM – 8 min. 08 sec., CI (Oleg Cernei) – 1 min. 55 sec., PN (Renato Usatîi) – 4 min. 01sec.,
PSRM (Zinaida Greceanîi) – 31 sec., PL – 4 min. 51 sec., PCRM – 7 min. 38 sec., PLD (Marcel
Darie) – 2 min. 53 sec., PDM – 2 min. 01sec.
În alte tipuri de programe, cum ar fi emisiunea „Votul tău”, cu durata de 60 min.
protagonişti au fost reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale şi ai societăţii civile. În cadrul
emisiunii au fost discutate drepturile şi obligaţiunile alegătorilor la alegerile locale generale din 14
iunie 2015. Totodată, în emisiunile de ştiri au fost reflectate şi alte subiecte cu tematică electorală,
activitatea CEC etc.
În perioada 08-12 iunie 2015:
Postul public de televiziune „Moldova-1” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care
protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi
candidaţi independenţi, cu un volum total de: PLD (Marcel Darie) – 4 min., PCRM (Vasili
Chirtocă) – 3 min. 03 sec., MR (Ilan Şor) – 2 min., PVE (Anatolie Prohniţchi) – 51 sec., PNL
(Timotei Ţurcanu) – 54 sec., PL – 12 min., PSRM – 1 min. 02 sec., CI (Oleg Cernei ) – 57 sec.,
PDM (Monica Babuc) – 2 min. 02 sec., PCNM (Grigore Petrenco) – 2 min., PPEM (Oazu Nantoi) –
6 min., PPRM (Mihai Cîrlig) – 1 min. 04 sec.
În alte tipuri de programe, cum ar fi emisiunea „Votul tău”, cu durata de 30 min.
protagonişti au fost reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale şi ai societăţii civile. În cadrul
emisiunii au fost discutate drepturile şi obligaţiunile alegătorilor la alegerile locale generale din 14
iunie 2015. Totodată, în emisiunile de ştiri au fost reflectate şi alte subiecte cu tematică electorală,
activitatea CEC etc.
Dezbateri electorale în perioada de referinţă au realizat posturile TV:
În perioada 11-17 mai 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat doar două posturi de televiziune din cele 52 care au
aprobat, pînă la 8 mai 2015, Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la
alegerile locale generale din 14 iunie 2015. În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai
partidelor politice înscrise în cursa electorală:
“Vocea Basarabiei TV”: PNL (Timofei Ţurcanu) – 15 min., Blocul electoral „Platforma
Populară Europeană” (Ruslan Codreanu) – 15 min., PLDM (Victor Savin) – 20 min., PSRM (Vasile
Bolea) – 20 min.
“Accent TV”: PCRM – 32 min. şi PLDM – 38 min.
În perioada 18-24 mai 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 5 posturi de televiziune din cele 54 care au aprobat
Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale din 14
iunie 2015. În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa
electorală:
„TV Drochia”: CI (Igor Molitov), PNL (Nicolae Bîrnaz), PL (Violeta Răşca), Valeriu Popa
– fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 30 de min.
„Jurnal TV”: PCRM (Vasile Chirtoca) – reprezentat de Victor Gurău, PCNM (Grigore
Petrenco), PPDA (Oleg Brega), PD (Monica Babuc) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte
14 min.
„TV 7”: PPDA (Oleg Brega), PN (Ilian Caşu), Mihail Cîrlig, Igor Căldare – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
„Media TV”: PLDM, PD, PCRM, PN, PSRM, CI (Cazacu Vasile), CI (Nicolae Midone),
PL, Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană” (Iurie Leancă), PVE – fiecărui reprezentant iau fost acordate cîte 12 min.
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„Vocea Basarabiei TV”: CI (Oleg Cernei), PCNM (Grigore Petrenco), PLDM (Eugenia
Ciumac), PD (Valentin Guznac), BeLP (Andrei Donică), Blocul Electoral „Platforma Populară
Europeană – Iurie Leancă” (Iurie Leancă), PCRM (Eduard Muşuc), PNL (Anatol Caraman), PSRM
(Vasile Bolea), PP (Mihail Cîrlig), PN (Ilian Caşu), PVE (Anatol Prohniţchi), CI (Eugen Brad), CI
(Ion Dron), PPDA (Oleg Brega), PLD (Marcel Darie) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte
15 min.
În perioada 25-31 mai 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 13 posturi de televiziune din cele 54 care au aprobat
Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale din 14
iunie 2015. În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa
electorală:
„Impuls TV”: PNL, PR, BeLP, PDM, PN, PCRM, PL, PLDM, CI (Aurel Verdeş) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 20 de min.
„TV Drochia”: PSRM (Mihail Moscaliciuc), CI (Vladimir Calaraş), PN (Nina Cereteu) –
fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 30 de min., iar CI (Valerii Ceban) nu s-a prezentat.
„Euro TV”: PCRM (Vasili Chirtoca), PSRM (Ion CEBAN şi Mihail Catraniuc – Orhei),
PN (Ilian Caşu), PCRM (Vasilcan Oleg – Orhei), Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană
– Iurie Leancă” (Oazu Nantoi), PDM (Stratulat Ion – Orhei), PNL (Timotei Ţurcanu), PLDM
(Serafim Urechean) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 de min.
„Noroc TV” PCRM (Vasili Chirtoca), PN (Caşu Ilian), Blocul Electoral „Platforma
Populară Europeană – Iurie Leancă”( Oazu Nantoi), PNL (Timotei Ţurcanu), MR (Moscaliciuc
Elizaveta) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
„ATV COGUK”: CI (Piotr Vlah), CI (Andrei Bogacev), CI (Ilia Mincioglo), CI (Gheorghii
Minoglo), CI (Dimitrii Morari), PDM (Victor Volcov), MR (Victor Vasiloglo), PPM (Nicolai
Teryi), PSRM (Vasilii Meicovcen) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
„BAS TV”: PDM (Nicolai Chendigilean), PLDM (Raisa Voroniuc), PCRM (Nicolai
Nicolaev), PSRM (Petr Puşcari), CI (Harlampi Cîrboba), PN (Valentin Cimpoeş), CI (Petru
Scutari), CI (Oleg Mitioglo), Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă”
(Gheorghe Malai), CI (Vladimir Răileanu) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 16 min.
„Jurnal TV”: MR (Valerii Klimenco), PPM (Tatiana Tomacu), PNL (Timotei Ţurcanu) –
fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 14 min.
„TV 7”: PCRM (Vasili Chirtoca), MR (Valerii Klimenco, Elizaveta Moscaliciuc), PLD
(Marcel Darie) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte10 min.
„NTS”: PLD, Valentin Culinschi, Maria Tuluş, Blocul Electoral „Platforma Populară
Europeană – Iurie Leancă”, Sergiu Rizov, PDM, PSRM, Olga Papaslar, Dumitru Gheorghiev,
PCRM, PN, Sergiu Filipov – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min.
„Moldova-1”: PPRM, PCNM, PN, PNL, Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană –
Iurie Leancă”, PVE, MPA, PCRM, BeLP, PSRM, PDA, MR, PPM, PLD, PR, PDM, PLDM –
fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 13 min.
„Media TV”: PLDM, PDM, PCRM, PL – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 26
min., iar reprezentanţilor PN, PSRM, CI (Creciunel Dumitru), Blocul Electoral „Platforma Populară
Europeană – Iurie Leancă”, PVE – i-au fost acordate cîte 14 min.
“Vocea Basarabiei TV”: CI (Oleg Cernei), PLDM (Eugenia Ciumac), PSRM (Vasile
Bolea), BeLP (Igor Căldare), PN (Ilian Caşu), PL (Veronica Herţa), PDM (Tudor Copaci), Blocul
Electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă” (Victor Chironta), PNL (Iulia Deleu),
PVE (Anatol Prohniţchi), PLD (Marcel Darie), PPDA (Vasile Costiuc), CI (Serghei Barcari), CI
(Mihai Severovan), PL (Ion Ciobanu), PLDM (Petru Budurin), PCRM (Victor Gurău), PPRM
(Mihai Camerzan) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15 min., iar reprezentanţii PCNM şi
PCRM nu s-au prezentat.
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“TV – Găgăuzia”: Ivan Lopuşnean, candidat la funcţia de consilier; Valeriu Mos, candidat
la funcţia de primar; Alexandru Gaidarji, candidat la funcţia de primar; Petru Tomaili, candidat la
funcţia de primar; CI (Ivan Chirioglo) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
În perioada 01-07 iunie 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 23 de posturi de televiziune din cele 54 care au aprobat
Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale din 14
iunie 2015. În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa
electorală:
„Realitatea TV”: PPRM, PN, PNL, PCRM, PLDM – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 30 de min., reprezentanţilor PPM, PDM, PVE, PR, CI (Nicolae Bandiş) cîte 15 min.,
şi PSRM – 44 min.
„Albasat”: PLDM (Iurie Cărbune), PCRM (Ion Ţugulea), PL (Grigorie Robu), PDM (Ion
Gangan), PNL (Arteni Vasile), CI (Victor Ulinici), CI (Dan Pîrlici) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 9 min.
„TV Euronova”: PLDM (Alexandru Ambros), PDM (Petru Langa), PL (Ion Scutaru),
PPRM (Viorel Vrabie) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 9 min.
„Elita”: PPEM (Anatolie Babcineţchi), PRM (Serghei Bagrin), PL (Victor Lupaşcu),
PLDM (Igor Mardare) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte10 min.
„Impuls TV”: PDM, PL, PN, PLDM, CI (Aurel Verdeş) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 20 min.
„TV Drochia”: PLDM (Victor Ghilescu), PPEM (Mihai Dobîndă), PPRM (Ion Stamati), CI
(Vitalie Josanu) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15 min.
„Euro TV”: PPRM (Mihai Cîrlig), PN (Solcean Sergiu, Orhei), MR (Valerii Climenco),
PLDM (Colun Vitalie), PL (Boţan Roman, Orhei), PCNM (Grigore Petrenco), BeLP (Mihail
Tihon), PVE (Anatolie Prohniţchi) PLDM (Marcel Darie) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate
cîte 20 min., iar reprezentantul PR (Elizaveta Moscaliciuc) nu s-a prezentat.
„Noroc TV”: PVE (Prohniţchi Anatolie), PLD (Marcel Darie), PPM (Tomacu Tatiana),
PPDA (Oleg Brega), PDM (Liviu Oboroc), BeLP (Igor Caldare), PL (Dorin Chirtoacă) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
„ATV COGUK”: CI (Vasilii Neicovcen), CI (Serghei Paşcov), CI (Dmitrii Manol) –
fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
„BAS TV”: PSRM (Petr Puşcari), PLDM (Vasile Guzun), PN (Valentin Cimpoeş), PCRM
(Nicolai Nicolaev), PDM (Valentin Podcovali), CI (Petru Scutari), CI (Liudmila Chiciuc), PPEM
(Gheorghe Malai), CI (Vasile Filipov) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 16 min.
„PRO TV CHIŞINĂU”: PPEM (Oazu Nantoi), PLDM (Serafim Urechean), PNL (Timotei
Ţurcanu), PR (Elizaveta Moscaliciuc), PN (Ilian Caşu), PDM (Monica Babuc), PVE (Anatol
Prohniţchi), PCNM (Grigore Petrenco)
„Jurnal TV”: BeLP (Andrei Donică), PPRM (Mihai Cîrlig), PLD (Marcel Darie) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 14 min.
„TV 7”: PPEM (Oazu Nantoi), PCNM (Grigore Petrenco), PVE (Anatol Prohniţchi) –
fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte10 min.
„NTS”: PLDM, Valentin Culinschi, Maria Tuluş, BeLP, Sergiu Rizov, PDM, PSRM, Olga
Papaslar, Dumitru Gheorghiev, PCRM, PN, Sergiu Filipov – fiecărui reprezentant i-au fost acordate
cîte 20 min.
„Moldova-1”: PN (Sergiu Renţa, Cahul), PN (Serghei Anastasov), CI (Nicolae Dandiş,
Cahul), BE PPEM (Gheorghe Tabuncic, Cahul), BE PPEM (Vadim Vacarciuc, Bălţi), PSRM (Iurie
Hodorogea, Cahul), PSRM (Mihail Ahremţev, Bălţi), PNL (Nicolae Arsen, Cahul), PLDM (Anatol
Malcov, Cahul), PLDM (Boris Marcoci, Bălţi), PDM (Ştefan Bratu, Cahul), PCRM (Petru
Burlacu,Cahul), PPRM (Viorel Josan, Bălţi), PCNM (Mihail Smolenco, Bălţi), PL (Vasile
Dobrogeanu, Bălţi), PR (Ruslan Belousov, Bălţi), PCRM (Octavian Mahu) – fiecărui reprezentant iau fost acordate cîte 13 min.
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„Media TV”: PN, CI (Codreanu Ion), CI (Ştefan Buza), CI (Sergiu Andronache), PSRM,
CI (Pavel Aramă), PR, Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă”, PVE, CI
(Vasile Matei), CI (Gheorghe Balaban) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 12 min.
„Vocea Basarabiei TV”: PPM (Tatiana Tomacu), PSRM (Vasile Bolea), PL (Adrian
Culai), PN (Ilian Caşu), PNL (Tomotei Ţurcanu), PL (Veronica Herţa), PDM (Veaceslav Nedelea),
PDA (Oleg Brega), PVE (Anatolii Prohniţchii), PR (Eliza Moscaliciuc), CI (Oleg Cernei), BeLP
(Igor Căldare), PPRM (Ian Lisnevschii), PLD (Marcel Darie), PCRM (Victor Gurău), PPEM (Ion
Ştefăniţă), PLDM (Iurie Cărbune), CI (Dan Pîrlici) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15
min., iar reprezentanţii PR şi PCNM (Grigore Petrenco) nu s-au prezentat.
„Canal Regional”: PSRM, Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie
Leancă”, PPM, PPRM, MR – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 16 min.
„Studio-L”: PLDM (Donţu Anatolie), PCRM (Nigai Veaceslav), CI (Anatolie Zaremba), CI
(Agrepina Gudumac), PL (Iurie Turtureanu), Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană –
Iurie Leancă” (Victor Timofte), PSRM (Serghei Eremei), MPA (Olga Moisei) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min., iar reprezentantul PDM nu s-a prezentat.
„Flor -TV”: PSRM (Sergiu Groza), PPEM (Andrei Verenciuc), PCRM (Grigorie Cojocaru)
– fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15 min.
„N4”: PSRM (Ion Ceban)-17 min., PCRM (Eduard Muşuc), Blocul Electoral „Platforma
Populară Europeană – Iurie Leancă” (Oazu Nantoi), PN (Caşu Ilian), PNL (Timotei Ţurcanu), MR
(Valeri Climenco), PPRM (Irina Ciupac) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 23 min.
„Sor -TV”: PCRM (Elena Bodnarenco), PN (Iurie Todirean), PDM (Vlad Nicuţă), PPEM
(Mihai Marcoci), PL (Liliana Babără), CI (Boris Onică), PPRM (Andrei Moroz), PLDM (Victor
Său), MPA (Iurie Tănase) – reprezentanţii au beneficiat de un volum total de 610 min.
„TV – Găgăuzia”: Chiril Serchrli – candidat independent la funcţia de primar în satul
Chirsova; PDM Dmitrie Manol – candidat la funcţia de primar or. Comrat; PPSM Vasile Neicovcen
– candidat la funcţia de primar or. Comrat; Gheorghii Mitioglo – candidat la funcţia de consilier or.
Comrat; Anatolii Topal – candidat la funcţia de primar or. Ceadîr-Lunga; Ivan Sari – candidat la
funcţia de primar or. Comrat; PN Serghei Anastasov – candidat la funcţia de primar or. Comrat;
PCRM Serghei Stoianoglo – candidat la funcţia de primar or. Comrat; CI (Petru Drangoz) –
candidat la funcţia de primar or. Comrat; CI (Serghei Paşcov) – candidat la funcţia de primar or.
Comrat; Boris Novac – candidat la funcţia de consilier or. Comrat; Vitalie Stanciu – candidat la
funcţia de consilier or. Comrat – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 6 min, iar
reprezentanţilor Chendighelean Alexandr – candidat la funcţia de consilier or. Comrat; Ivan
Stefanov – candidat la funcţia de consilier or. Comrat; PPRM Andrei Cesmedji – candidat la funcţia
de primar or. Comrat – cîte 12 min.
În perioada 08-12 iunie 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 16 posturi de televiziune din cele 54 care au aprobat
Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale din 14
iunie 2015. În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa
electorală:
„Realitatea TV”: PPRM, PLDM, PCNM, BeLP – fiecărui reprezentant i-au fost acordate
cîte 30 min., PL, PCRM, PPM, PSRM, PVE, MR, PR, PLD – cîte 15 min.
„Albasat”: PLDM (Iurie Cărbune), PCRM (Ion Ţugulea), PNL (Arteni Vasile), CI (Victor
Ulinici), CI (Dan Pîrlici), CI (Vasile Canuda) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min.
„Elita”: PPEM (Anatolie Babcineţchi), PRM (Serghei Bagrin), PL (Victor Lupaşcu),
PLDM (Igor Mardare) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
„TV Drochia”: CI (Valeri Ceban), PCRM (Igor Grozavu) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 30 min.
„Euro TV”: PPM (Tatiana Tomacu), PPRM (Victor Andriţchi, Orhei), PDA (Oleg Brega),
PPEM (Alexandru Sînghetru, Orhei), PNL (Boris Găină, Orhei), BeLP (Igor Căldare), MR (Ilan
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Shor, Orhei), PL (Dorin Chirtoacă) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min., iar
reprezentantul PDM (Monica Babuc) nu s-a prezentat.
„Noroc TV”: CI (Sergiu Armaşu – candidat la funcţia de primar în or. Ialoveni) i-au fost
acordate 10 min.
„BAS TV”: PLDM (Ştefan Surdu), PL (Foma Motroi), PCRM (Nicolai Nicolaev), PDM
(Chindighelean Nicolae), PN (Oleg Fedico), CI (Harlampii Cîrboba), CI (Petru Beşleaga), CI (Petru
Scutari), CI (Oleg Mitioglo), PPEM (Boris Gurin), CI (Petru Reniţa), BeLP (Cludia Cîrja) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 16 min.
„PRO TV CHIŞINĂU”: BeLP (Igor Căldare), PPM (Tatiana Tomacu), PPRM (Mihai
Cîrlig), PSRM (Vasile Chirtoca), PDA (Oleg Brega), MR (Valerii Klimenko), PLD (Marcel Darie),
PL (Dorin Chirtoacă), PSRM (Zinaida Greceanîi) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 24
min.
„Jurnal TV”: PVE (Anatolie Prohniţchi), MR (Elizaveta Moscaliciuc), PN (Ilian Caşu),
PSRM (Ion Ceban), Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă” (Oazu
Nantoi), PL (Dorin Chirtoacă) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 14 min., iar
reprezentantul PLDM (Serafim Urechean) nu s-a prezentat.
„TV 7”: PPM (Tatiana Tomacu), PNL (Timotei Ţurcanu) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 10 min.
„Moldova-1”: PR (Elizaveta Moscaliciuc, Chişinău), BeLP (Igor Căldare, Chişinău), PVE
(Anatolie Prohniţchi, Chişinău), MR (Valerii Climenco, Chişinău), PSRM (Vlad Bătrîncea,
Chişinău), PPM (Tatiana Tomacu, Chişinău), PNL (Timotei Ţurcanu, Chişinău), PLDM (Ghenadie
Ivaşcenco, Chişinău), PDA (Oleg Brega, Chişinău), PN (Ilian Caşu, Chişinău), PCNM (Alexandr
Roşco, Chişinău), PPEM (Oazu Nantoi, Chişinău), PL (Dorin Chirtoacă, Chişinău), PPRM (Mihai
Cîrlig, Chişinău) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 13 min.
„Vocea Basarabiei TV”: PSRM (Vasile Bolea), PPEM (Ion Ştefăniţă), PVE (Alexei
Palancean), PCRM (Victor Gurău), PL (Veronica Herţa), PNL (Tomotei Ţurcanu), BeLP (Igor
Căldare), CI (Oleg Cernei), PR (Victor Ciobanu), PLD (Aurel Cibiotari), PPRM (Valeriu
Cosarciuc), PCRM (Ion Ţugulea, Nisporeni), PLDM (Iurie Cărbune, Nisporeni), PDA (Vasile
Costiuc), PPM (Tatiana Tomacu), CI (Mihai Severovan), PDM (Sergiu Sainciuc), PLDM (Boris
Volosatîi) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15 min., iar reprezentantul PCNM (Grigore
Petrenco) nu s-a prezentat.
„Canal Regional”: BeLP, PNL, PDA, PLD (Marcel Darie) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 32 min.
„Flor – TV”: PSRM (Sergiu Groza), Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană –
Iurie Leancă” (Andrei Verenciuc), PCRM (Grigorie Cojocaru) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 15 min.
„N4”: MR (Elizaveta Moscaliciuc) – 19 min., PCNM (Grigore Petrenco) – 25 min., PLD
(Marcel Darie) – 24 min., PVE (Anatolie Prohniţchi) – 21 min., PPM (Tatiana Tomacu) – 22 min.,
PDA (Oleg Brega) – 22 min., BeLP (Igor Căldare) – 24 min., PL (Dorin Chirtoacă) – 32 min.
„TV – Găgăuzia”: PN Serghei Anastasov – candidat la funcţia de primar or. Comrat;
PCRM Serghei Stoianoglo – candidat la funcţia de primar or. Comrat; CI Ivan Sari – candidat la
funcţia de primar or. Comrat; PPRM Andrei Cesmedji – candidat la funcţia de primar or. Comrat;
Andrei Odnostalco – candidat la funcţia de primar Ferapontievca; Dmitrie Ianul – candidat la
funcţia de primar s. Cişmichioi; PPRM Vasile Neicovcean – candidat la funcţia de consilier or.
Comrat – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 6 min.
Posturile de radio au difuzat, în perioada de referinţă, spoturi electorale ale candidaţilor
înscrişi în cursa electorală, reprezentînd partidele politice: PSRM, PCRM, PD, PN, PLDM, PPEM,
PL, MR, CI (Oleg Garcu), CI (Serghei Dimca), CI ( Nicolae Dudoglo), CI (Oleg Cernei), CI (Ion
Dron), MPA, CI (Iurie Cărbune), PSD, CI (Serghei Chisileov), CI (Anatolie Zaremba), PPRM şi CI
(Agrepina Gudumac).
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Histograma nr. 2 „Publicitatea electorală” cuprinde calculele efectuate în minute, în baza
rapoartelor săptămînale privind volumul de emisie electorală (spoturi) în campania electorală pentru
alegerile locale generale din 14 iunie 2015, prezentate de către posturile de radio în perioada de
referinţă.
Histograma nr. 2. Publicitatea electorală

Timpul total al publicităţii electorale a candidaţilor – reprezentanţi ai partidelor politice,
menţionat în rapoartele săptămînale privind volumul de emisie electorală (spoturi), difuzată la
posturile de radio, se prezintă astfel: PSRM – 872 min., PCRM – 499 min., PD – 470 min., PN –
418 min., PLDM – 414 min., PPEM – 313 min., PL – 230 min., MR – 174 min., CI (Oleg Garcu) –
46 min., CI (Serghei Dimca) – 38 min., CI ( Nicolae Dudoglo) – 34 min., CI (Oleg Cernei) – 29
min., CI (Ion Dron) – 28 min., MPA – 17 min., CI (Iurie Cărbune) – 14 min., PSD – 12 min., CI
(Serghei Chisileov) – 10 min., CI (Anatolie Zaremba) – 8 min., PPRM – 4 min. şi CI (Agrepina
Gudumac) – 2 min.
Este de observat că cea mai multă publicitate electorală la posturile de radio a avut-o PSRM,
cu un volum total de 872 de min., urmat de partidele politice: PCRM, PD, PN, PLDM, PPEM, PL şi
MR. Pe parcursul perioadelor, PSRM a avut întîietatea la capitolul publicitate electorală difuzată la
posturile TV. Datele cu privire la calculele volumului de publicitate electorală pe parcursul
perioadelor de monitorizare se prezintă astfel:
În perioada 11-17 mai 2015 (conform datelor celor 47 de rapoarte prezentate din
totalul de 50):
PSRM – 67 min., PSD – 12 min. şi PCRM – 4 min.
În perioada 18-24 mai 2015 (conform datelor celor 47 de rapoarte prezentate din
totalul de 50):
PSRM – 188 min., PCRM – 121 min., PN – 84 min., PD – 27 min., MPA – 14 min., CI
(Oleg Garcu) – 8 min. şi PL – 6 min.
În perioada 25-31 mai 2015 (conform datelor celor 50 de rapoarte prezentate din
totalul de 50):
PSRM – 157 min., PCRM – 140 min., PDM – 106 min., PN – 94 min., PL – 77 min., PPEM
– 66 min., MR – 30 min., BEPPEM – 26 min., CI (Oleg Garcu) – 14 min., CI (Serghei Dimca) – 14
min., CI (Iurie Cărbune) – 14 min., CI (Serghei Chişileov) – 10 min., CI (Nicolae Dudoglo) – 10
min. şi PLDM – 2 min.
În perioada 01-12 iunie 2015 (conform datelor celor 100 de rapoarte prezentate din
totalul de 100):
PSRM – 460 min., PLDM – 412 min., PDM – 337 min., PN – 240 min., PCRM – 234 min.,
PPEM – 221 min., PL – 147 min., MR – 144 min., CI (Oleg Cernei) – 29 min., CI (Ion Dron) – 28
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min., CI (Oleg Garcu) – 24 min., CI (Nicolae Dudoglo) – 24 min., CI (Serghei Dimca) – 24 min.,
CI (Anatolie Zaremba) – 8 min., PPRM – 4 min., MPA – 3 min. şi CI (Agrepina Gudumac) – 2
min.
Postul public de radio ”Radio Moldova”, în ediţiile de ştiri şi alte tipuri de programe, a
difuzat subiecte cu tematică electorală:
În perioada 11-17 mai 2015:
Postul de radio „Radio Moldova” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care protagonişti au
fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi candidaţi
independenţi, precum şi reprezentanţi ai CEC, cu un volum total de: PVE – 1 min. 50 sec., Blocul
Electoral „Platforma Populară Europeană” – 1 min. 50 sec., PPRM – 5 min. 10 sec., PSRM – 1 min.
53 sec., PCNM – 2 min. 57 sec., PCRM – 3 min. 55 sec., PPDA – 1 min. 11 sec., MPUV – 2 min.
04 sec., PN (I. Caşu/ V. Didenco) – 8 min. 45 sec., PLDM (Marcel Darie) – 1 min. 15 sec., MR
(Ilan Shor) – 3 min. 11 sec., PL – 2 min. 12 sec., PD – 2 min. 16 sec.
În alte tipuri de programe, la postul public de radio “Radio Moldova” protagonişti au fost
reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale (A. Volentir, secretar), ai Congresului autorităţilor
locale din Moldova (V. Furdui, director executiv), jurnalişti (V. Reniţă), analişti politici (R.
Mihăieş, V. Andievschi, L. Duca, I. Bînzari), asistenţi de program (Asociaţia Promo-Lex), cu un
volum total de 3 ore. Totodată, în emisiunile de ştiri au fost reflectate şi alte subiecte cu tematică
electorală, activitatea CEC etc.
În perioada 18-24 mai 2015:
Postul de radio „Radio Moldova” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care protagonişti au
fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi candidaţi
independenţi, precum şi reprezentanţi ai CEC, cu un volum total de: PVE – 1 min. 57 sec., PPEM –
4 min. 40 sec., PPRM (M. Cîrlig) – 3 min. 46 sec., PL (D. Chirtoacă) – 5 min. 06 sec., CI (Oleg
Cernei) – 2 min. 40 sec., PLDM – 2 min. 58 sec., PCRM – 3 min. 01 sec., PDA – 1 min. 59 sec.,
PCNM – 3 min. 54 sec., PD – 1 min. 37 sec., MR – 7 min. 57 sec.
În alte tipuri de programe, la postul public de radio “Radio Moldova” protagonişti au fost
reprezentanţii: C. Pasat (CEC), P. Postică (Asociaţia Promo-Lex), N. Darie (secretar- coordonator al
Reţelei Femeilor din Administraţia Publică Locală), V. Rusu (expert juridic, Congresul Autorităţilor
Locale din Moldova), Şt. Urîtu (vicepreşedinte CEC), I. Grejdeanu (coordonator CJI), I.
Corobcenco (asistent de proiect, Promo Lex), cu un volum total de 4 ore 15 min. Totodată, în
emisiunile de ştiri au fost reflectate şi alte subiecte cu tematică electorală, activitatea CEC etc.
În perioada 25-31 mai 2015:
Postul de radio „Radio Moldova” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care protagonişti au
fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi candidaţi
independenţi, precum şi reprezentanţi ai CEC, cu un volum total de: CEC – 16 min. 22 sec., PVE –
40 sec., PDM – 3 min. 11 sec., PDA – 33 sec., PPEM – 20 sec., PN – 4 min. 49 sec., PLD – 3min.
08 sec., CI (Oleg Cernei) – 2min. 18 sec., PLR – 2 min. 2 sec., PLDM – 1 min. 01sec.
În alte tipuri de programe, la postul public de radio “Radio Moldova” protagonişti au fost
reprezentanţii cu un volum total de: C. Pasat, şef direcţie CEC – 45 min., V. Rusu, expert,
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova/ R. Mihăieş, analist politic, V. Reniţă, fost primar,
jurnalist – 45 min., V. Andrievschi, expert/ V. Tesliuc – 90 min., P. Postică, şef monitorizare,
Promo Lex/ I. Mazur, reprezentanţi API – 45 min., I. Corupcenco, asistent de proiect Promo Lex/ E.
Mardarovici, directoarea clubului „50+50” – 45 min.
În perioada 01-07 iunie 2015:
Postul de radio „Radio Moldova” în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care protagonişti au
fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi candidaţi
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independenţi, precum şi reprezentanţi ai CEC, cu un volum total de: CEC – 35 min. 58 sec., CI
(Iurie Toma) – 1 min. 39 sec., PLDM – 7 min. 13 sec., PPEM – 8 min. 21 sec., PPEM – 6 min., PL
– 3 min. 30 sec., CI (Oleg Cernei) – 5 min. 46 sec., PLD – 3min. 45 sec., PCRM – 4 min. 37 sec.,
PSRM – 4 min. 40 sec., PVE – 57 sec. şi PDM – 1 min. 10 sec.
În alte tipuri de programe, la postul public de radio „Radio Moldova” protagonişti au fost
reprezentanţii cu un volum total de: L. Lupaşco – şef Direcţie managementul alegerilor, CEC – 45
min.; C. Mardarovici – preşedintele Clubului Politic „50/50”; C. Ciobanu – coordonator de
programe Centrul parteneriat pentru dezvoltare; N. Darie – coordonator al Reţelei Femeilor din
APL – 45 min.; A. Tulbure – analist politic; I. Sveatcenko – jurist – 45 min.; R. Mihăieş – analist
politic; N. Panfil – secretarul Coaliţiei civice pentru alegeri libere şi corecte – 45 min.; C. Volentir –
secretar CEC – 45 min.
În perioada 08-12 iunie 2015:
Postul public de radio „Radio Moldova în ediţiile de ştiri a difuzat subiecte în care
protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai partidelor politice şi
candidaţi independenţi, precum şi reprezentanţi ai CEC, cu un volum total de: CEC – 23 min. 18
sec., PVE – 2 min. 01 sec., PSRM – 2 min. 10 sec., MR – 1 min. 12 sec., PLDM – 7 min., PLD
(Marcel Darie)/PL (Dorin Chirtoacă) – 3 min. 10 sec., PLD – 2 min. 05 sec., PN – 3 min. 55 sec.,
PDM – 1 min. 50 sec., PPRM – 1 min. 05 sec., PPEM – 3 min. 25 sec., PPRM (M. Cîrlig)/PL (D.
Chirtoacă) – 1 min. 50 sec., PL – 1 min. 35 sec.
În alte tipuri de programe, la postul public de radio „Radio Moldova” protagonişti au fost
reprezentanţii cu un volum total de: Şt. Urîtu – vicepreşedinte CEC – 45 min.; I. Grejdeanu,
coordonator programe; CJI/ M. Onceanu, membru CCA – 45 min.; N. Panfil – coordonator de
programe, Asociaţia Promo-Lex/ N. Darie – expert, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova –
45 min.; I. Manole – director executiv al Asociaţiei „Promo-Lex” – 45 min.; I. Ciocan – preşedinte
CEC – 45 min.
Dezbateri electorale în perioada de referinţă au realizat următoarele posturi de radio:
În perioada 11-17 mai 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 3 posturi de radio din cele 48 care au aprobat, pînă la 8
mai 2015, Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale
generale din 14 iunie 2015. În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice
înscrise în cursa electorală:
“Vocea Basarabiei”: PNL (Timofei Ţurcanu) – 15 min., Blocul Electoral „Platforma
Populară Europeană” (Ruslan Codreanu) – 15 min., PLDM (Victor Savin) – 20 min., PSRM (Vasile
Bolea) – 20 min.
„AQUARELLE FM”: PSRM şi PLDM – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 10
min.
„Plus FM”: PD (Grajdieru Vasile), PLDM (Balea Gheorghe), PSRM (Cijevschi Gheorghe),
PCRM (Ivan Cebotari) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 12 min.
În perioada 18-24 mai 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 6 posturi de radio din cele 50 care au aprobat Declaraţia
privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.
În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa electorală:
“Vocea Basarabiei”: CI (Oleg Cernei), PCNM (Grigore Petrenco), PLDM (Eugenia
Ciumac), PD (Valentin Guznac), BeLP (Andrei Donică), Blocul Electoral „Platforma Populară
Europeană – Iurie Leancă” (Iurie Leancă), PCRM (Eduard Muşuc), PNL (Anatol Caraman), PSRM
(Vasile Bolea), PP (Mihai Cîrlig), PN (Ilian Caşu), PVE (Anatol Prohniţchi), CI (Eugen Brad), CI
(Ion Dron), PPDA (Oleg Brega), PLD (Marcel Darie) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte
15 min.
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„Radio Orhei”: PSRM, PL, PCRM, PLDM, PD, PN – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 9 min.
„Radio Media”: PLDM, PD, PCRM, PN, PSRM, CI (Cazacu Vasile), CI (Nicolae Midone),
PL, Blocul Electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă” (Iurie Leancă), PVE – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 12 min.
„Radio Chişinău”: PCRM (Victor Gurău, Vasile Chirtoca), PSRM (Zinaida Greceanîi Vlad
Bătrincea), Blocul electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă” (Oazu Nantoi), PNL
(Timotei Ţurcanu), PLDM (Serafim Urechean), Partidul Popular (Mihai Cîrlig), PR (Eliza
Moscaliciuc) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 13 min. Reprezentanţii PCNM (Grigore
Petrenco), PN (Ilian Caşu) şi MR (Valerii Klimenko) nu s-au prezentat.
„Plus FM”: PD (Brasovschi Gheorghe), PCRM (Vitalie Tabarcea), PLDM (Arcadie
Covaleov), PSRM (Tatiana Luca), CI (Gheorghe Jiurjiu), PPM (Victor Bejenaru), Blocul Electoral
„Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă” – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 13
min.
“Kiss FM”: PPDA (Oleg Brega), PL (Dorin Chirtoacă), PN (Ilian Caşu) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 5 min.
În perioada 25-31 mai 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 14 posturi de radio din cele 50 care au aprobat Declaraţia
privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.
În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa electorală:
„Impuls FM”: PNL, PR, BeLP, PDM, PN, PCRM, PL, PLDM, CI (Aurel Verdeş) –
fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min.
„Drochia FM”: PSRM (Mihail Moscaliciuc), CI (Vladimir Calaraş), CI (Valerii Ceban),
PN (Nina Cereteu), CI (Igor Molitov), PNL (Nicolai Birnaz), PL (Violeta Rişca), PDM (Valeriu
Plopa) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 30 min.
“Vocea Basarabiei”: CI (Oleg Cernei), PLDM (Eugenia Ciumac), PSRM (Vasile Bolea),
BeLP (Igor Căldare), PN (Ilian Caşu), PL (Veronica Herţa), PDM (Tudor Copaci), PPEM (Victor
Chironta), PNL (Iulia Deleu), PVE (Anatol Prohniţchii), PLD (Marcel Darie), PPDA (Vasile
Costiuc), CI (Serghei Barcari), CI (Mihai Severovan), PL (Ion Ciobanu), PLDM (Petru Budurin),
PCRM (Victor Gurău), PPRM (Mihai Camerzan) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15
min., iar reprezentanţii PSRM şi PCNM nu s-au prezentat.
„Noroc”: PCRM (Chirtoca Vasile), PN (Caşu Ilian), PPEM (Oazu Nantoi), PNL (Timotei
Ţurcanu), PR (Moscaliciuc Elizaveta) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
„Bas FM”: PDM (Nicoali Chendigilean), PLDM (Raisa Voroniuc), PCRM (Nicolai
Nicolaev), PSRM (Petr Puşcari), CI (Hralampi Cîrboba), PN (Valentin Cimpoieş), CI (Petru
Scutari), CI (Oleg Mitioglo), PPEM (Gherghe Malai), CI (Vladimir Raileanu) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 16 min.
„Radio Orhei”: Candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul Raional Orhei, BeLP (Mihai
Tihon), PPRM (Vctor Andriţki), PNL (Boris Găină) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 9
min.
„Maestro FM”: PSRM (Vasile Bolea), PNL (Timotei Ţurcanu), MR (Valerii Klimenko),
PR (Eliza Moscaliciuc), PCNM (Alexandr Roşco), PPM (Tatiana Tomacu), PDA (Oleg Brega),
PDM (Tudor Copaci), PSRM (Alexandr Usatîi), PSRM (Iurie Hodorogea) – fiecărui reprezentant iau fost acordate cîte 7 min.
„Radio Moldova”: PN, PCNM, PPRM, PDM, PLD, PLDM, PR, MR, PPEM, PSRM, PVE,
PPM, PCRM, PDA, BeLP, MPA, PNL – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min.
„Radio Prim”: PL, PDM, PPEM – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 14 min.
„Radio Media”: PLDM, PDM, PCRM, PL – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 26
min., iar reprezentanţilor PN, PSRM, CI (Creciunel Dumitru), Blocul Electoral „Platforma Populară
Europeană – Iurie Leancă” , PVE – cîte 14 min.
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„Radio Chişinău”: Candidaţii la funcţia de primar în Municipiul Chişinău: PPM (Tatiana
Tomacu), PDM (Monica Babuc, Liviu Oboroc), PL (Dorin Chirtoacă) – fiecărui reprezentant i-au
fost acordate cîte 13 min., iar reprezentanţii PVE (Anatolie Prohniţchi), PLD (Marcel Darie), PPDA
(Oleg Brega), BeLP (Igor Caldare) nu s-au prezentat; Candidaţi la funcţia de consilier în CM
Chişinău: PCRM (Victor Gurău), PNL (Timotei Ţurcanu) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate
cîte 13 min., iar reprezentanţii PL nu s-au prezentat.
„Plus FM”: PPR (Vasile Bologan), BEPPE (Viorel Onceanu, Ion Grajdieru), PCRM
(Vitalie Tabarcea, Octavian Banaru), PDM (Brasovschi Gheorghe), PLDM (Vasile Malcoci),
PSRM (Nicolai Cijevschi), PCRM – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 13 min.
„GRT FM”: Candidat la funcţia de consilier (Alexandru Lopuşneanu), candidat la funcţia de
primar (Valera Mos) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 6 min.
“Kiss FM”: Victor Gurău, Irina Ciupac, Vasile Bolea – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 5 min.
În perioada 01-07 iunie 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 23 de posturi de radio din cele 50 care au aprobat
Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale din 14
iunie 2015. În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa
electorală:
„Euronova FM”: PLDM (Alexandru Ambros), PDM (Petru Langa), PL (Ion Scutaru),
PPRM (Viorel Vrabie) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 9 min.
„Impuls FM”: PDM, PL, PLDM, PN, CI (Aurel Verdeş) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 20 min.
„Drochia FM”: PLDM (Victor Ghilescu), PPEM (Mihai Dibîndă), PPRM (Ion Stamati), CI
(Vitalie Josanu) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15 min.
„Vocea Basarabiei”: PPM (Tatiana Tomacu), PSRM (Vasile Bolea), PL (Adrian Culai),
PN (Ilian Caşu), PNL (Tomotei Ţurcanu), PL (Veronica Herţa), PDM (Veaceslav Nedelea), PDA
(Oleg Brega), PVE (Anatolii Prohniţchii), PR (Eliza Moscaliciuc), CI (Oleg Cernei), BeLP (Igor
Căldare), PPRM (Ian Lisnevschii), PLD (Marcel Darie), PCRM (Victor Gurău), PPEM (Ion
Ştefăniţă), PLDM (Iurie Cărbune), CI (Dan Pîrlici) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15
min., iar reprezentanţii PR şi PCNM (Grigore Petrenco) nu s-au prezentat.
„Radio Sport”: PSRM (Grigore Novac) – 8 min. 49 sec., PCRM (Valeriu Ţîrdea) – 6 min.
57 sec., PPEM (Valeriu Paşa) – 7 min. 32 sec., PLDM (Serafim Urechean) – 5 min. 53 sec., PCNM
(Iurii Traciuc) – 4 min. 54 sec., PVE (Anatolie Prohniţchi) – 5 min. 13 sec., PPDA (Oleg Brega) – 8
min. 37 sec., PPM (Tatiana Tomacu) – 8 min. 29 sec., BeLP (Igor Caldare) – 5 min. 27 sec., PL
(Dorin Chirtoacă) – 7 min. 20 sec.
„Noroc”: PVE (Prohniţchi Anatolie), PLD (Marcel Darie), PPM (Tomacu Tatiana), PPDA
(Oleg Brega), PDM (Liviu Oboroc), BeLP (Igor Caldare), PL (Dorin Chirtoacă) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min.
„Bas FM”: PDM (Nicolaie Chendigilean), PLDM (Raisa Voroniuc), PCRM (Nicolai
Nicolaev), PSRM (Peotr Puşcari), CI (Haralampi Cîrboba), PN (Valentin Cimpoieş), CI (Petru
Scutari), CI (Oleg Mitioglo), PPEM (Gheorghe Malai), CI (Vladimir Răileanu) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 16 min.
„Europa Plus Moldova”: PSRM (Grigore Novac) – 8 min. 47 sec., PCRM (Mihail Mocan)
– 4 min. 49 sec., PPEM (Victor Chironda) – 6 min. 46 sec., PLDM (Serafim Urechean) – 4 min. 53
sec., PN (Ilian Caşu) – 6 min. 58 sec., PCNM (Iurii Traciuc) – 5 min. 43 sec., PVE (Ludmila
Iarmenco) – 4 min. 46 sec., PPDA (Oleg Brega) – 7 min. 22 sec., PPM (Tatiana Tomacu) – 8 min.
29 sec., BeLP (Igor Caldare) – 6 min. 58 sec., PL (Dorin Chirtoacă) – 9 min. 45 sec.
„Radio Orhei”: La funcţia de consilier raional, primar Orhei: PPEM (Valeriu Covaş), CI
(Radu Raţă), PSRM (Mihail Catraniuc), PCRM (Oleg Vasilcan), PDM (Ion Stratulat) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 9 min.
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„Radio Moldova”: PPEM, PSRM – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 40 min., iar
reprezentanţilor PCRM, PPRM, PR şi PLDM – cîte 20 min.
„Radio Moldova Tineret”: PNL (Pteru Tataru), PPDA (Corina Pasat), PLDM (Andrei
Spînu), PL (Ion Cebanu), PPRM (Maxim Brăilă), PLD (Aurel Ciubotaru), PVE (Gheorghe
Zugravu) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min.
„Radio Prim”: PDM, PLDM, PPEM, PN – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 14
min.
„Radio Media”: PN, CI (Codreanu Ion), CI (Buză Ştefan), CI (Sergiu Andronache), PSRM,
CI (Pavel Aramă), PR, BE PPEM Iurie Leancă, PVE, CI (Vasile Matei), CI (Gheorghe Balaban) –
fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 14 min.
„Cool Radio”: PPEM (Oazu Nantoi), PLDM (Serafim Urechean), PR (Elizaveta
Moscaliciuc), PN (Ilian Caşu), PDM (Monica Babuc), PVE (Anatol Prohniţchi), PCNM (Grigorie
Petrenco) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 24 min.
„RADIO Poli Disc – Русское Радио”: PSRM, MPA, CI (Artur Ghetu), PDA, BeLP, PL –
fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min.
„Radio 21”: PSRM (Grigore Novac) – 9 min. 50 sec., PPEM (Victor Chironda) – 4 min. 25
sec., PLDM (Serafim Urechean) – 8 min. 37 sec., PN (Ilian Caşu) – 5 min. 20 sec., PVE (Gheorghe
Cebotari) – 8 min. 15 sec., PPDA (Oleg Brega) – 8 min. 26 sec., PPM (Tatiana Tomacu) – 6 min.
37 sec., BeLP (Igor Caldare) – 3 min. 46 sec., PL (Dorin Chirtoacă) – 8 min. 16 sec.
„Radio Chişinău”: Candidaţi la funcţia de consilier în primăria Municipiului Chişinău:
PSRM (Vasile Bolea), CI (Serghei Barcari), CI (Oleg Cernei), PVE (Iuliana Cantaragiu), BE PPEM
(Ion Ştefăniţă), CI (Mircea Suruceanu), CI (Eugeniu Brad), PCNM (Mihail Amemberg) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 13 min., iar reprezentanţii PLDM, PR, CI (Andrei Guţu), PN, CI
(Valdimir Ianiev), CI (Angela Florea), PPM nu s-au prezentat.
„Plus FM”: PLDM (Arcadie Covaleov), BE PPEM (Viorel Onceanu), PSRM ( Tatiana
Luca), PPRM (Vasile Bologan), PNL (Iurie Botnaru) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte
13 min.
„Radio Soroca”: PCRM (Elena Bodnarenco), PN (Iurie Todireanu), PDM (Vlad Nicuţă),
PPEM (Mihai Marcoci), PL (Liliana Babără), CI (Boris Onică), PPRM (Andrei Moroz), PLDM
(Victor Său), MPA (Iurie Tănase) – reprezentanţii au beneficiat de un volum total de 610 min.
„Radio 7/GOLD FM”: PDA (Victoria Apostol), BeLP (Gogu Tatiana), PL (Mihai Arusoi),
PCRM (Eduard Muşuc) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 3 min., iar reprezentanţii
PDM (Monica Babuc) şi PN (Ilian Caşu) nu s-au prezentat.
„GRT FM”: Boris Novac – candidat la funcţia de consilier or. Comrat; Ivan Stefanov –
candidat la funcţia de consilier or. Comrat; PDM Dmitrie Manol – candidat la funcţia de consilier
or. Comrat; Ivan Cebanica – candidat la funcţia de consilier or. Comrat; Cara Stepan – candidat la
funcţia de consilier; PPSM Dmitrie Morari – candidat la funcţia de consilier; PPM Nicolae Terzi –
candidat la funcţia de consilier; MR Victor Vasilioglo – candidat la funcţia consilier; Ivan Sari –
candidat la funcţia de primar or. Comrat; PPRM Andrei Cesmedji – candidat la funcţia de primar or.
Comrat; PN Serghei Anastasov – candidat la funcţia de primar or. Comrat; PCRM Serghei
Stoianoglo – candidat la funcţia de primar or. Comrat; CI Petru Vlah – candidat la funcţia de
consilier; Vitalie Stanciu – candidat la funcţia de consilier or. Comrat; Chendighelean Alexandr –
candidat la funcţia de consilier or. Comrat; PPRM Andrei Cesmedji – candidat la funcţia de
consilier or. Comrat; PLDM Lidia Ostats – candidat la funcţia de primar s. Congazcic – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 6 min.
„Kiss FM”: Elizaveta Moscaliciuc – reprezentantului i-au fost acordate 5 min.
„Radio 7/Paдио 7”: PDA (Victoria Apostol), BeLP (Gogu Tatiana), PL (Mihai Arusoi),
PCRM (Eduard Muşuc) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 3 min., iar reprezentanţii
PDM (Monica Babuc) şi PN (Ilian Caşu) nu s-au prezentat.
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În perioada 08-12 iunie 2015:
Dezbateri electorale au desfăşurat 18 posturi de radio din cele 50 care au aprobat Declaraţia
privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.
În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa electorală:
„Drochia FM”: PCRM (Igor Grozavu) şi CI (Valerii Ceban) – fiecărui reprezentant i-au
fost acordate cîte 30 min.
„Radio Dor”: PLDM (Donţu Anatolie), PCRM (Veaceslav Nigai), CI (Zaremba Anatolie),
CI (Agrepina Gudumac), PL (Iurie Turtureanu), PPEM (Victor Timofte), PSRM (Eremii Serghei),
MPA( Moisei Olga) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 10 min., iar reprezentantul PDM
nu s-a prezentat.
„Autoradio/Avtoradio”: PCRM (Victor Gurău), PSRM (Vlad Bătrîncea), PN (Ilian Caşu),
PPEM (Victor Lutenco), MR (Valeriu Klimenco), PR (Vlad Ciobanu), PCNM (Pavel Grigorciuc),
PVE (Anatolie Prohniţchi), PPM (Lilian Vicol), PPDA (Ana Ţurcanu), PL (Dorin Chirtoacă), BeLP
(Alexandru Popa) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15 min.
„Vocea Basarabiei”: PSRM (Vasile Bolea), PPEM (Ion Ştefăniţă), PVE (Alexei
Palancean), PCRM (Victor Gurău), PL (Veronica Herţa), PNL (Tomotei Ţurcanu), BeLP (Igor
Căldare), CI (Oleg Cernei), PR (Victor Ciobanu), PLD (Aurel Cibiotari), PPRM (Valeriu
Cosarciuc), PCRM (Ion Ţugulea, Nisporeni), PLDM (Iurie Cărbune, Nisporeni), PDA (Vasile
Costiuc), PPM (Tatiana Tomacu), CI (Mihai Severovan), PDM (Sergiu Sainciuc), PLDM (Boris
Volosatîi) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 15 min., iar reprezentantul PCNM (Grigore
Petrenco) nu s-a prezentat.
„Noroc”: CI (Sergiu Armaşu) – candidat la funcţia de primar or. Ialoveni – 10 min.
„Bas FM”: PLDM (Ştefan Surdu), PCRM (Nicolai Nicolaev), PDM (Nicolaie
Chendigilean), PN (Oleg Fedico), CI (Haralampi Cîrboba), CI (Petru Beşleagă), CI (Petru Scutari),
CI (Oleg Mitioglo), PL (Motroi Foma), PPEM (Boris Gurin), CI (Petru Reniţă), BeLP (Claudia
Cîrjă) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 16 min.
„Radio Orhei”: La funcţia de primar Orhei: BeLP (Mihai Tihon), PPRM (Victor
Andrieţchi), PPEM (Alexandru Sinchetru), PNL (Boris Găină), MR (Ilan Shor) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 9 min.
„Radio Moldova”: PDA, PL, PVE, PCNM, PPEM, PPRM, BeLP, PR, PPM, PCRM, PDM,
PNL, PLD – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min.
„Radio Moldova Tineret”: PDM, PN, PPM, PPEM, PSRM, MPA, PR – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min.
„Cool Radio”: BeLP (Igor Căldare), PPM (Tatiana Tomacu), PPRM (Mihai Cîrlig), PSRM
(Vasile Chirtoca), PDA (Oleg Brega), MR (Valerii Klimenko), PLD (Marcel Darie), PL (Dorin
Chirtoacă), PSRM (Zinaida Greceanîi) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 24 min.
„RADIO Poli Disc – Русское Радио”: PDA, PPM, PLD, PVE, PPRM, PPSM, PNL,
PPEM, PN, PDM – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 20 min., iar reprezentanţilor PR,
PCNM, PSRM, PCRM – cîte 40 min.
„Jurnal FM”: PCRM (Vasile Chirtoca), PSRM (Grigore Novac), PN (Ilian Caşu), PPEM
(Oazu Nantoi), PNL (Timotei Ţurcanu), PPRM (Irina Ciupac), PR (Elizaveta Moscaliciuc), PCNM
(Grigore Petrenco), PVE (Anatolie Prohniţchi), PLD (Marcel Darie), PPM (Lilian Vicol), PDA
(Vasile Costiuc), BeLP (Igor Căldare), PL (Ion Ciobanu) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate
cîte 5 min.
„Radio Chişinău”: Candidaţi la funcţia de consilier în Primăria municipiului Chişinău:
PDA (Oleg Brega), CI (Alexandru Cupcea), PPRM (Mihail Camerzan) – fiecărui reprezentant i-au
fost acordate cîte 13 min., iar reprezentanţii MPA, CI (Ion Dron), MR, CI (Serghei Dubălari), CI
(Maia Laguta) CI (John Onoje), CI (Gheorghe Aricov), PDM, CI (Marin Cersac), CI (David
Marţiniuc), CI (Vasile Iaroţchi), BeLP, CI (Gheorghe Gaibu), CI (Valeriu Macarevici), CI (Mihai
Severovan), PLD nu s-au prezentat. CI Cristina Răducan s-a retras din cursa electorală.
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„Plus FM”: PDM (Brasovschii Gheorghe), PCRM (Vitalie Tabarcea), PLDM (Arcadie
Covaleov), PSRM (Tatiana Luca), PPEM (Viorel Onceanu), PSRM (Vitalie Ţurcanu), PCRM (Ion
Cebotari), PPEM (Ion Grajdieru) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 13 min.
„Radio 7/GOLD FM”: PPRM (Ciupac Irina), PSRM (Bătrîncea Vlad), PPEM (Pasa
Valeriu), PCNM (Traciuc Iurii), PVE (Anatolie Prohniţchi), PPM (Tomacu Tatiana) – fiecărui
reprezentant i-au fost acordate cîte 3 min., iar reprezentanţii PLD (Marcel Darie), PNL (Climenco
Valerii), PR (Elizaveta Moscaliciuc), PNL (Timotei Ţurcanu), PLDM (Serafim Urechean) nu s-au
prezentat.
„GRT FM”: PN (Serghei Anastasov), PCRM (Serghei Stoianoglo), Ivan Sari, PPRM
(Andrei Cesmedji) – candidat la funcţia de consilier, Andrei Odnostaclo, Dmitrie Ianul Vasile,
Neicovcean Dmitrie, PDM Dmitrie Manol Ianul – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 6
min.
„Kiss FM”: PPM (Tatiana Tomacu), PVE (Anatolie Prohniţchi) – fiecărui reprezentant i-au
fost acordate cîte 5 min.
„Radio 7/Paдио 7”: PDA (Victoria Apostol), BeLP (Gogu Tatiana), PL (Mihai Arusoi),
PCRM (Eduard Muşuc) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 3 min., iar reprezentanţii
PDM (Monica Babuc) şi PN (Ilian Caşu) nu s-au prezentat.
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Capitolul III
Privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale din 28 iunie 2015, turul II
În perioada de raport 16-28 iunie 2015, posturile de televiziune supuse monitorizării au
difuzat în total 424 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectaţi subiecţi politici. Astfel, cele mai
multe subiecte cu caracter politic şi electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent TV”
(99 de subiecte), urmat de „PRO TV CHIŞINĂU” (47 de subiecte), „Ren Moldova” (34 de
subiecte), „Moldova-1” (33 de subiecte) şi „Publika TV” (32 de subiecte). „TV 7” şi ”RTR
Moldova” s-au evidenţiat cu acelaşi număr de 30 de subiecte. De asemenea, de acelaşi număr de 29
de subiecte au beneficiat posturile de televiziune ”Jurnal TV” şi ”N 4”. Postul de televiziune
”Prime” a difuzat 24 de subiecte, ”Canal 3” – 20 de subiecte şi ”Canal 2” – 17 subiecte.
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Reieşind din cele expuse mai sus, au fost mediatizate 11 partide politice. Astfel, partidele de
guvernămînt au obţinut 18,9% iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 80,6% din
volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri ale posturilor de
televiziune supuse monitorizării. Dintre toate partidele politice implicate în campania electorală
pentru alegerile locale generale din 28 iunie 2015, PL a obţinut cel mai mare volum de reflectare –
34,5%, urmat de PSRM, cu 28,7%. PDM a fost reflectat în volum de 10,4%, PLDM – 8,5%, PCRM
– 7,6%, iar PN – cu 4,3%. PPEM a obţinut o prezenţă de 2,7%, MR – 1,6%, PCNM – 1,1%, iar
BeLP – 0,1%.
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Conotaţia reflectării:

De asemenea, în perioada de raport, în cadrul buletinelor informative, subiecţii politici au
fost mediatizaţi, în general, neutru, unii fiind reflectaţi atît pozitiv, cît şi negativ. Aşadar, PL, din
volumul total de timp de 3 ore 51 min. 59 sec., a avut o conotaţie negativă pe parcursul a 31 min. 40
sec., iar pozitivă – 29 min. 57 sec., fiind urmat de PSRM, cu 3 ore 13 min. 22 sec., dintre care cu
conotaţie pozitivă – 33 min. 40 sec., iar negativă – 8 min. 9 sec. Timpul total al PDM a constituit 1
oră 9 min. 44 sec., dintre care 1 min. 23 sec. a fost reflectat pozitiv, iar 14 min. 35 sec. – negativ.
PLDM, din volumul total de timp de 56 min. 58 sec., a obţinut o conotaţie negativă de 3 min. 32
sec., iar pozitivă – de 1 min. 19 sec. Timpul total oferit PCRM a fost de 51 min. 12 sec., fiind
reflectat într-o conotaţie negativă 2 min. 46 sec., şi pozitivă – 57 sec. PN a acumulat 28 min. 47
sec., dintre care pozitiv – 1 min. 35 sec., iar negativ – 4 min. 40 sec., fiind urmat de PPEM, cu 18
min. 16 sec., dintre care pozitiv – 25 sec., iar negativ – 0 sec. MR, din totalul de 10 min. 27 sec., a
avut o conotaţie negativă pe parcursul a 2 min. 20 sec., iar pozitivă – 14 sec., urmat de PCNM, cu 7
min. 32 sec., dintre care cu o conotaţie negativă – 0 sec., iar pozitivă – 9 sec. Autorităţile Publice
Locale (3 min. 41 sec.), BeLP (1 min.) şi PPRM (5 sec.) au fost reflectate în conotaţii doar neutre.
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În cadrul buletinelor informative, subiecţii politici au fost reflectaţi atît direct, cît şi indirect.
Astfel, PL din volumul total de timp de 3 ore 51 min. 58 sec. a avut intervenţii directe – 1 oră 18
min. 03 sec., iar intervenţii indirecte – 2 ore 33 min. 55 sec., fiind urmat de PSRM, cu intervenţii
directe – de 1 oră 19 min. 46 sec., iar indirecte – 1 oră 53 min. 35 sec., din volumul total de timp de
3 ore 13 min. 21 sec. PDM a fost prezentat direct 22 min. 26 sec., iar indirect – 46 min. 28 sec., din
volumul total de timp de 1 oră 8 min. 54 sec., iar PLD, din volumul total de timp de 56 min. 34 sec.,
a fost prezentat în intervenţii directe – 23 min. 58 sec., în intervenţii indirecte – 32 min. 36 sec. Din
volumul total de timp de 51 min. 12 sec., PCRM a fost reflectat direct 21 min. 27 sec., indirect – 29
min. 45 sec., urmat de PN, cu intervenţii directe – 9 min. 38 sec., şi intervenţii indirecte – 19 min. 8
sec., din volumul total de timp de 28 min. 46 sec. PPEM a avut intervenţii directe de 7 min. 40 sec.,
iar intervenţii indirecte – 10 min. 35 sec., din volumul total de timp de 18 min. 15 sec. MR din
volumul total de timp de 10 min. 27 sec. a obţinut intervenţii directe (1 min. 9 sec.) şi intervenţii
indirecte (9 min. 18 sec.). PCNM a obţinut intervenţii directe de 3 min. 48 sec. şi intervenţii
indirecte de 3 min. 44 sec., iar APL, din volumul total de timp de 3 min. 41 sec., a fost mediatizat
direct 1 min. 7 sec., iar indirect – 2 min. 34 sec. BeLP, din volumul total de timp de 1 min., a fost
reflectat atît direct (47 sec.), cît şi indirect (13 sec.), urmat de PPRM, care a obţinut doar intervenţii
indirecte – 5 sec.
În perioada de raport, în cadrul ştirilor electorale şi politice au fost mediatizaţi atît candidatul
PL, la funcţia de primar general de Chişinău, D. Chirtoacă – cu 56,4%, cît şi candidatul PSRM, Z.
Greceanîi – cu 43,6%.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total de timp, cel mai mediatizat subiect politic a fost D. Chirtoacă, ce a
beneficiat de un timp total de 2 ore 56 min. 37 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 29 min. 43
sec., şi negativă – 16 min. 33 sec., fiind urmat de Z. Greceanîi, cu un timp total de 2 ore 16 min. 22
sec., dintre care 32 min. 55 sec. – pozitiv, şi 2 min. 33 sec. – negativ.
Conotaţia reflectării:
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Din volumul total de timp, cel mai mediatizat subiect politic a fost D. Chirtoacă, care a
beneficiat de un timp total de 2 ore 56 min. 37 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 29 min. 43
sec., şi negativă – 16 min. 33 sec., fiind urmat de Z. Greceanîi, cu un timp total de 2 ore 16 min. 22
sec., dintre care 32 min. 55 sec. – pozitiv, şi 2 min. 33 sec. – negativ.
Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de referinţă, partea dominantă a reflectării la categoria gender a constituit-o cea
a bărbaţilor – cu 74,9%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 25,1%.
Comentarii:
În perioada 28 mai - 6 iunie 2015, posturile de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”, „Canal
3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „N 4”,
„Realitatea TV”, „Ren Moldova” şi „RTR Moldova” s-au axat, în cadrul principalelor buletine de
ştiri, pe subiectele despre: V. Chirtoca va continua să activeze în CMC (16.06.2015); Doi deputaţi
PSRM au depus la Curtea Constituţională o sesizare cu privire la înregistrarea prealabilă a
cetăţenilor pentru votarea în străinătate (16.06.2015); PL va face alianţă cu partidele proeuropene la
nivel local (16.06.2015); În prima zi de campanie electorală pentru alegerile din 28 iunie, D.
Chirtoacă a susţinut o conferinţă de presă despre priorităţile sale şi ale echipei PL pentru
infrastructura şi traficul rutier (17.06.2015); V. Voronin este sigur că PLDM şi PDM s-au înţeles
deja cu socialiştii în privinţa votării unui nou Guvern, în schimbul modificării Constituţiei
(17.06.2015); Comisia electorală a comunei Sîngera a falsificat raportul cu privire la rezultatele
alegerilor autorităţilor locale în favoarea candidatului din partea PDM, M. Babuc (17.06.2015);
Deputatul PDM, C. Ţuţu, a acuzat liberalii de faptul că în satul Băcioi ar fi admis votarea
persoanelor fără viză de reşedinţă (18.06.2015); Candidatul PSRM, Z. Greceanîi, a declarat că pe
lîngă sutele de probleme cu care se confruntă capitala, totuşi nu trebuie uitaţi nici chişinăuienii
(18.06.2015); Candidatul PL, D. Chirtoacă, a anunţat că renunţă la panourile electorale în turul doi
de scrutin (18.06.2015); Iu. Leancă a declarat că formaţiunea sa îl va susţine pe D. Chirtoacă în
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turul doi de scrutin (18.06.2015); Reprezentanţii Partidului Patria îndeamnă chişinăuienii să nu-l
voteze pe candidatul liberalilor D. Chirtoacă la funcţia de primar general al Chişinăului
(19.06.2015); Candidatul PSRM, Z. Greceanîi, a declarat că autorităţile municipale urmăresc să
falimenteze Parcul de autobuze nr. 1 (19.06.2015); Deputatul PDM, S. Sîrbu, şi proprietarul unei
fabrici de îngheţată s-au certat în public cu înjurături şi nervi, din cauza unui loc de parcare
(19.06.2015; PL este încrezut în şansele lui D. Chirtoacă de a obţine cel de-al treilea mandat la
conducerea Capitalei (20.06.2015); Maşina de serviciu a deputatului PCRM, V. Ivanov, a fost
implicată într-un accident rutier (20.06.2015); Proaspătul primar de Orhei, I. Shor, aduce acuzaţii la
adresa jurnaliştilor de la BBC că ar fi omis mai multe declaraţii, care au realizat un interviu despre
jaful secolului din sistemul bancar al Republicii Moldova (20.06.2015); Democraţii îl vor susţine în
turul doi de scrutin pe candidatul PL la Primăria Capitalei, D. Chirtoacă (201.06.2015); PSRM şi
candidatul acestuia, Z. Greceanîi, apreciază încrederea şi sprijinul acordat ei şi echipei sale
(21.06.2015); Preşedintele PN, R. Usatîi, a obţinut victoria incontestabilă în cadrul alegerilor locale
desfăşurate în mun. Bălţi (21.06.2015); Bănuit în dosarul furtului din rezervele valutare ale
Republicii Moldova, I. Shor a devenit primar de Orhei (21.006.2015); Preşedintele PLDM, V. Filat,
s-a arătat nemulţumit de rezultatele primului tur al alegerilor locale generale (21.06.2015);
Preşedintele Partidului ”Casa Noastră – Moldova”, Gr. Petrenco le-a cerut chişinăuienilor să iasă la
alegerile din turul doi, pentru a vota împotriva candidatului PL, D. Chirtoacă (21.06.2015);
Preşedintele PCRM, V. Voronin, a găsit o candidatură care îl va înlocui pe premierul Gaburici
(22.06.2015); D. Chirtoacă doreşte reabilitarea întregului spaţiu locativ şi izolarea termică a
blocurilor (22.06.2015); N. Gherman a fost desemnată prim-ministru interimar (22.06.2015); D.
Chirtoacă a mers la un bloc care se află în proces de termoizolare, iar Z. Greceanîi l-a acuzat că în
opt ani de mandat a împărţit ilegal terenuri şi a permis ridicarea construcţiilor neautorizate
(22.06.2015); PCRM şi PSRM au depus flori la Complexul Memorial Eternitate, marcînd 74 de ani
de la invazia Germaniei asupra Uniunii Sovietice (22.06.2015); Z. Greceanîi l-a invitat pe D.
Chirtoacă la o confruntare publică (23.06.2015); D. Chirtoacă face promisiuni referitor la
investiţiile alocate pentru suburbii, în faţa locuitorilor din Stăuceni (23.06.2015); Deputatul liberaldemocrat C. Lucinschi merge împotriva şefului său de partid, V. Filat (23.06.2015); Preşedintelui
PCNM, Gr. Petrenco, i-a fost acordat titlul de ”Membru de onoare” al Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei (23.06.2015); La Băcioi a avut loc o încăierare între simpatizanţii PL şi cei ai
PDM (24.06.2015); Candidatul PL, D. Chirtoacă, cu patru zile înainte de desfăşurarea celui de-al
doilea tur de scrutin, a coborît în sistemul de canalizare pentru a constata starea acestuia
(24.06.2015); Z. Greceanîi promite apartamente sociale pentru tineri şi locuri gratuite pentru
familiile cu doi sau mai mulţi copii cu vîrstă preşcolară (24.06.2015); Polemică în cadrul unei
emisiuni televizate între D. Chirtoacă şi I. Ceban (25.06.2015); Preşedintele Asociaţiei ProOrtodoxia, G. Valuţă, l-a acuzat pe D. Chirtoacă că prin organizarea concertului în faţa Catedralei,
ar fi insultat sentimentele a mii de credincioşi (25.06.2015); Candidatul PDM la funcţia de primar în
Stăuceni, V. Sîtnic, a acuzat PL-ul că ar fi implicat în distribuirea pliantelor cu un conţinut
defăimător la adresa sa (25.06.2015); V. Voronin se plînge ambasadorilor acreditaţi în ţara noastră
de criza politică (25.06.2015); D. Chirtoacă a declarat că este sigur de victoria sa (26.06.2015);
Candidatul PSRM, Z. Greceanîi, a prezentat oferta echipei sale privind dezvoltarea localităţilor din
componenţa mun. Chişinău (26.06.2015); Candidatul PDM, V. Celcinschi, a prezentat dovezi că V.
Şalari ar fi fost implicat în scheme de înstrăinare ilegală a terenurilor în precedentul mandat de
primar de Băcioi (26.06.2015); Declaraţii făcute de D. Chirtoacă şi Z. Greceanîii la ieşirea de la
secţiile de votare (28.06.2015); Liberalii au marcat 75 de ani de la începutul ocupaţiei sovietice şi
au depus flori la piatra comemorativă din faţa Guvernului (28.06.2015) etc.
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Moldova-1
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului public de televiziune „Moldova-1”, partea dominantă a reflectării de
41,1% a obţinut-o PL, fiind urmat de PSRM, cu 32,5%. PLDM a fost reflectat în volum de
8,5%, iar PCRM a fost mediatizat în volum de 6,3%. PDM a obţinut o prezenţă de 5,7%,
PPEM – de 4,2%, iar PN – de 1,7%.
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

PL
PSRM
PLDM
PCRM
PDM
PPEM
PN

17 min. 55 sec.
14 min. 10 sec.
3 min. 43 sec.
2 min. 44 sec.
2 min. 28 sec.
1 min. 49 sec.
44 sec.

1 min. 35 sec.
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
16 min. 20 sec.
13 min. 10 sec.
3 min. 43 sec.
2 min. 44 sec.
2 min. 28 sec.
1 min. 49 sec.
27 sec.

negativă
0
0
0
0
0
0
17 sec.
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Moldova-1” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi pozitiv,
iar alţii negativ. Astfel, PL a avut o conotaţie pozitivă în cadrul subiectelor despre: D. Chirtoacă a
prezentat planul de reconstrucţie şi modernizare a mai multor străzi din capitală, acesta a venit pe
şantierul de reconstrucţie a str. V. Alecsandri, care este parte a programului de reabilitare şi
modernizare a infrastructurii rutiere a trei străzi principale (16.06.2015); D. Chirtoacă a promis că
rotonda, cascada şi scara cascadei din Valea Morilor vor fi restaurate pînă vara viitoare
(17.06.2015); Dezvoltarea suburbiilor este abia la început, procesul însă va continua şi va fi o
prioritate pentru următorii 4 ani, asta a promis, în oraşul Stăuceni, candidatul la funcţia de primar al
mun. Chişinău, D. Chirtoacă (23.06.2015); Gata cu rugina din robinetele chişinăuienilor, cel puţin
asta promite D. Chirtoacă pentru următorii 100 de ani, priorităţile şi soluţiile în domeniul asigurării
cu apă de calitate au fost prezentate de acesta la una din subdiviziunile regiei ”Apă-Canal”
(24.06.2015).
PSRM s-a evidenţiat printr-o prezenţă negativă în cadrul subiectului despre candidatul PL la
funcţia de primar al Capitalei, D. Chirtoacă, care îi va acţiona în judecată pe socialiştii Z. Greceanîi
şi I. Ceban pentru declaraţii false şi acuzaţii aduse privind costul unui troleibuz, I. Ceban neagă
acuzaţiile (26.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 16-28 iunie 2015, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au
fost reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, prima poziţie a fost obţinută de PL, care a fost
reflectat direct 7 min., indirect – 10 min. 55 sec., din volumul total de timp de 17 min. 55 sec.,
urmat de PSRM, prin intervenţii directe – 5 min. 22 sec. şi indirecte – 8 min. 48 sec. Din volumul
total de 3 min. 43 sec., PLDM a avut intervenţii directe 2 min. 9 sec., indirecte – 1 min. 34 sec., iar
PCEM, din volumul total de timp de 2 min. 44 sec., a fost mediatizat direct 1 min. 12 sec., indirect
– 1 min. 32 sec. PDM a fost reflectat direct 1 min. 10 sec., indirect – 1 min. 18 sec., din volumul
total de timp de 2 min. 28 sec., iar PPEM a avut o prezenţă directă 19 sec., indirectă – 1 min. 30
sec., din volumul total de timp de 1 min. 49 sec. Mai puţin de 1 minut din timpul total acumulat au
avut-o PN – 44 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului public de televiziune „Moldova1”, candidatul PL la funcţia de primar de Chişinău, D. Chirtoacă a obţinut 57,5%, iar
candidatul PSRM, Z. Greceanîi, a acumulat 42,5%.
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
Z .Greceanîi, PSRM

Timp total
15 min. 49 sec.
11 min. 41 sec.

pozitivă
1 min. 35 sec.
0

Conotaţie
neutră
14 min. 14 sec.
11 min. 21 sec.

negativă
0
20 sec.
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Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi
pozitiv, iar alţii negativ. Astfel, candidatul PL, D. Chirtoacă, a avut o prestaţie pozitivă în cadrul
subiectelor menţionate mai sus.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 70,4%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 29,6%.
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Prime
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „Prime”, PL a obţinut cea mai mare pondere de
reflectare – de 49,9%, fiind urmat de PSRM şi PLDM, cu 16,5% şi, respectiv, 14,6%. PDM a
fost mediatizat în volum de 9,9%, PCRM a fost reflectat în volum de 4,6%. Cu 3,1 la sută a
fost prezentat PN, iar cu 1,4% – PPEM.
Detaliere:
Subiect
PL
PSRM
PLDM
PDM
PCRM
PN
PPEM

Timp total
14 min. 04 sec.
04 min. 40 sec.
04 min. 07 sec.
02 min. 48 sec.
01 min. 18 sec.
52 sec.
24 sec.

pozitivă
23 sec.
0
28 sec.
05 sec.
0
0
0

Conotaţie
neutră
13 min. 05 sec.
03 min. 41 sec.
03 min. 39 sec.
02 min. 43 sec.
01 min. 18 sec.
23 sec.
24 sec.

negativă
36 sec.
59 sec.
0
0
0
29 sec.
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Prime” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, PL a fost mediatizat într-o conotaţie pozitivă în subiectele despre: Candidatul
la funcţia de primar al Capitalei, D. Chirtoacă, a prezentat proiectul de izolare termică a blocurilor
locative (22.06.2015); În faţa locuitorilor din Stăuceni, D. Chirtoacă a făcut promisiuni referitor la
investiţiile alocate pentru suburbii (23.06.2015); În ultima zi de campanie, D. Chirtoacă nu a ezitat
să convingă oamenii să-i dea votul. La conferinţa de presă a fost prezent şi liderul PL, M. Ghimpu,
care era îmbrăcat într-un tricou cu inscripţia ”votează Dorin Chirtoacă” (26.06.2015).
Conotaţia negativă pentru PL s-a datorat subiectelor despre: Scandal cu pietre şi gaz
lacrimogen la Băcioi. O mamă şi doi copii au fost atacaţi cu gaz lacrimogen, femeia susţine că
primarul degrevat al localităţii s-a înfuriat după ce a fost luat la întrebări şi a pulverizat cu spray
lacrimogen (24.06.2015); Candidatul PDM, V. Celcinschi, a prezentat dovezi că liberalul V. Şalari
ar fi fost implicat în scheme de înstrăinare ilegală a terenurilor în precedentul mandat de primar de
Băcioi (26.06.2015).
PSRM a avut o prestaţie negativă în subiectele despre: La refuzul candidatului PSRM la
Primăria Chişinăului, Z. Greceanîi, de a participa la dezbateri publice, candidatul PL la funcţia de
primar, D. Chirtoacă, a declarat: ”Doamnă, nu staţi ca un pui de bogdaproste prin tufari, pe undeva
pe la marginea oraşului, veniţi să avem o dezbatere civilizată pe un subiect de actualitate,
transportul public” (19.06.2015); La întîlnirea cu alegătorii din Stăuceni, D. Chirtoacă a criticat
PSRM, afirmînd că acest partid urăşte suburbiile şi doreşte să le excludă din mun. Chişinău
(23.06.2015); Peste 20 de membri ai organizaţiei teritoriale Anenii Noi a Partidului Socialiştilor au
părăsit formaţiunea, acuzînd conducerea PSRM de dictatură (23.06.2015); Un fost angajat al
Serviciului Vamal îl acuză pe liderul PSRM, I. Dodon, de instituirea monopolului pe piaţa cărnii în
perioada în care era ministru al Economiei (25.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost reflectate atît
prin intervenţii directe, cît şi indirecte. Astfel, de cea mai mare vizibilitate de reflectare indirectă –
de 9 min. 18 sec. şi directă – de 4 min. 46 sec. a avut-o PL, din volumul total de timp de 14 min. 04
sec., urmat de PSRM, cu intervenţii indirecte – 4 min. 30 sec. şi directe – 10 sec., din volumul total
de timp de 4 min. 40 sec. PLDM a fost mediatizat în volum total de timp 4 min. 7 sec., dintre care
indirect – 2 min. 50 sec., direct – 1 min. 17 sec., iar PDM a obţinut un volum total de timp de 2 min.
48 sec., dintre care indirect – 1 min. 48 sec., direct – 1 min. 00 sec. PCRM a fost prezentat în volum
total de timp de 1 min. 18 sec., dintre care indirect – 32 sec., direct – 46 sec., urmat de PN, care a
fost reflectat în intervenţii doar indirecte – 52 sec. PPEM a fost reflectat în volum de 24 sec., dintre
care în intervenţii directe – 20 sec., iar în intervenţii indirecte – 4 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Prime”, cu 78% a
fost mediatizat D. Chirtoacă, iar cu 22% a fost reflectată Z. Greceanîi.
Detaliere:
Subiect
D. Chrtoacă, PL
Z. Greceanîi, PSRM

Timp total
11 min. 17 sec.
03 min. 11 sec.

pozitivă
23 sec.
0

Conotaţie
neutră
10 min. 54 sec.
03 min. 01 sec.

negativă
0
10 sec.
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Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi pozitiv.
Candidatul PL, D. Chirtoacă, a avut o prezenţă pozitivă în subiectele despre: Candidatul la funcţia
de primar al Capitalei, D. Chirtoacă, a prezentat proiectul de izolare termică a blocurilor locative
(22.06.2015); În faţa locuitorilor din Stăuceni, D. Chirtoacă a făcut promisiuni referitor la
investiţiile alocate pentru suburbii (23.06.2015); În ultima zi de campanie, D. Chirtoacă nu a ezitat
să convingă oamenii să-i dea votul. La conferinţa de presă a fost prezent şi liderul PL, M. Ghimpu,
care era îmbrăcat într-un tricou cu inscripţia ”votează Dorin Chirtoacă” (26.06.2015).
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 80,2%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 19,8%.
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Canal 3
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune ”Canal 3”, PL a obţinut cea mai mare pondere de
reflectare – de 53,9%, fiind urmat de PSRM şi PDM, cu 13,4% şi, respectiv, 12,9%. PLDM a
avut o prezenţă de 7,5%, iar PCRM – de 5,8%. PN a fost mediatizat în volum de 4,2%, PPEM
– de 1,3%, iar MR a fost reflectat în volum de 1,1%.
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

PL
PSRM
PDM
PLDM
PCRM
PN
PPEM
MR

13 min. 34 sec.
3 min. 22 sec.
3 min. 14 sec.
1 min. 53 sec.
1 min. 27 sec.
1 min. 4 sec.
19 sec.
16 sec.

2 min. 15 sec.
0
18 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
8 min. 43 sec.
2 min. 18 sec.
2 min. 45 sec.
1 min. 53 sec.
1 min. 27 sec.
46 sec.
19 sec.
16 sec.

negativă
2 min. 36 sec.
1 min. 4 sec.
11 sec.
0
0
18 sec.
0
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Canal 3” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PL a beneficiat de o prestaţie pozitivă în subiectele despre: Candidatul
PL la Primăria Chişinău, D. Chirtoacă, a declarat că în următorii ani, mai multe străzi din oraş vor
intra în reparaţie capitală, precizînd că prioritate vor avea cele din centrul urbei (16.06.2015); D.
Chirtoacă a îndemnat toţi alegătorii să opteze pentru o capitală europeană, făcînd aluzie la PSRM a
declarat: „Ei sunt răniţi, fiind răniţi, evident sunt înrăiţi, fiind înrăiţi evident se vor mobiliza. Noi
trebuie să ne mobilizăm mai mult şi mai bine decât ei. Pentru a putea continua proiectele europene”
(17.06.2015); La doar câteva zile distanţă de turul doi al alegerilor locale, primarul în exerciţiu al
Capitalei, D. Chirtoacă, şi-a anunţat din nou priorităţile, subliniind că va continua reformele, pentru
a ridica suburbiile la un nivel mai înalt, iar anual pentru dezvoltarea acestora vor fi alocate cel puţin
câte 5 milioane de lei (23.06.2015); În cadrul unei inspecţii, D. Chirtoacă a prezentat proiectul de
aprovizionare a municipiului Chişinău cu apă potabilă de calitate, care urmează a fi implementat în
următorii 10 ani (24.06.2015); Candidatul liberalilor la Primăria Chişinău, D. Chirtoacă, a făcut
declaraţii în ultima zi de campanie electorală, încă o dată convingînd oamenii să-şi dea votul pentru
el (26.06.2015) etc.
Conotaţia negativă pentru PL s-a datorat subiectului despre: Candidatul liberal pentru
funcţia de primar al comunei Băcioi, V. Şalari, a devenit din nou ţinta criticilor venite din partea
contracandidatului său democrat, fiind acuzat de înstrăinarea ilegală a terenurilor, dar şi de
distorsionarea informaţiei legate de recentul scandal produs în această localitate (26.06.2015).
De o mediatizare negativă a avut parte şi PSRM, în subiectul despre acuzaţiile aduse
liderului socialiştilor, I. Dodon, de către un fost angajat al Serviciului Vamal, precum că în perioada
în care a fost ministru al Economiei, a instituit monopol pe piaţa cărnii (25.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În cadrul buletinelor informative, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi
indirect. Astfel, din volumul total de timp de 13 min. 34 sec., PL a avut intervenţii directe 4 min. 28
sec., indirecte – 9 min. 6 sec., urmat de PSRM, care a fost reflectat atît direct – 6 sec., cît şi indirect
– 3 min. 16 sec., din volumul total de timp de 3 min. 22 sec. Pe poziţia a treia a fost mediatizat
PDM, care, din volumul total de timp de 3 min. 14 sec., a avut intervenţii directe 1 min. 25 sec., iar
indirecte – 1 min. 49 sec. PLDM a avut o prezenţă directă de 23 sec., iar indirectă – de 1 min. 30
sec., din volumul total de timp de 1 min. 53 sec. PCRM a fost mediatizat în volum de 1 min. 27
sec., dintre care 44 sec. – intervenţii directe şi 43 sec. – intervenţii indirecte, iar PN, din volumul
total de timp de 1 min. 4 sec., a fost reflectat în intervenţii directe 11 sec., în intervenţii indirecte –
53 sec. Mai puţin de 1 minut din timpul total acumulat au avut-o partidele politice: PPEM
(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 19 sec., din volumul total de 19 sec.) şi MR (intervenţie
directă – 11 sec., indirectă – 5 sec., din volumul total de 16 sec.).
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune ”Canal 3”, partea
dominantă a reflectării de 86% a obţinut-o D. Chirtoacă, fiind urmat de candidatul PSRM la
funcţia de primar general de Chişinău, Z. Greceanîi, cu 14%.
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
Z .Greceanîi, PSRM

Timp total
9 min. 27 sec.
1 min. 32 sec.

pozitivă
2 min. 15 sec.
0

Conotaţie
neutră
7 min. 10 sec.
1 min. 32 sec.

negativă
2 sec.
0
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Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost în general neutră, unii fiind trataţi şi pozitiv.
Astfel, candidatul electoral la funcţia de primar la primăria Chişinău, din partea PL, D. Chirtoacă a
avut o conotaţie a reflectării pozitivă datorită subiectelor menţionate mai sus.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 93,8%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 6,2%.
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Canal 2
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „Canal 2”, PL a beneficiat de cea mai mare pondere de
reflectare – de 46,3%, fiind urmat de PSRM, cu 21,9%. PDM a obţinut o pondere de 11,9%,
PLDM – de 8,1%, iar PCRM – de 6,1%. Cu 3,8% a fost mediatizat PN, iar cu 2% a fost
reflectat PPEM.
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

PL
PSRM
PDM
PLDM
PCRM
PN
PPEM

08 min. 38 sec.
04 min. 05 sec.
02 min. 13 sec.
01 min. 31 sec.
01 min. 08 sec.
43 sec.
22 sec.

03 min. 03 sec.
0
10 sec.
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
04 min. 24 sec.
03 min. 52 sec.
02 min. 03 sec.
01 min. 31 sec.
01 min. 08 sec.
36 sec.
22 sec.

negativă
01 min. 11sec.
13 sec.
0
0
0
07 sec.
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Canal 2” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind reflectaţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PL a fost mediatizat printr-o tonalitate pozitivă în cadrul subiectelor
despre: Candidatul PL la Primăria Chişinău, D. Chirtoacă, a declarat că în următorii ani, mai multe
străzi din oraş vor intra în reparaţie capitală, precizînd că prioritate vor avea cele din centrul urbei
(16.06.2015); D. Chirtoacă a îndemnat toţi alegătorii să opteze pentru o capitală europeană, făcînd
aluzie la PSRM a declarat: „Ei sunt răniţi, fiind răniţi, evident sunt înrăiţi, fiind înrăiţi evident se vor
mobiliza. Noi trebuie să ne mobilizăm mai mult şi mai bine decât ei. Pentru a putea continua
proiectele europene” (17.06.2015); La doar câteva zile distanţă de turul doi al alegerilor locale,
primarul în exerciţiu al Capitalei, D. Chirtoacă, şi-a anunţat din nou priorităţile, subliniind că va
continua reformele, pentru a ridica suburbiile la un nivel mai înalt, iar anual pentru dezvoltarea
acestora vor fi alocate cel puţin câte 5 milioane de lei (23.06.2015); În cadrul unei inspecţii, D.
Chirtoacă a prezentat proiectul de aprovizionare a municipiului Chişinău cu apă potabilă de calitate,
care urmează a fi implementat în următorii 10 ani (24.06.2015); Candidatul liberalilor la Primăria
Chişinău, D. Chirtoacă, a făcut declaraţii în ultima zi de campanie electorală, încă o dată convingînd
oamenii să-şi dea votul pentru el (26.06.2015) etc.
Conotaţia negativă pentru PL s-a datorat subiectului despre: Candidatul liberal pentru
funcţia de primar al comunei Băcioi, V. Şalari, a devenit din nou ţinta criticilor venite din partea
contracandidatului său democrat, fiind acuzat de înstrăinarea ilegală a terenurilor, dar şi de
distorsionarea informaţiei legate de recentul scandal produs în această localitate (26.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 16-28 iunie 2015, în ştirile electorale, partidele politice au fost
reflectate atît direct, cît şi indirect. Din volumul total de timp de 8 min. 38 sec., PL a fost prezentat
direct 4 min., indirect – 4 min. 38 sec. Pe poziţia a doua s-a evidenţiat PSRM, cu un volum total de
timp de 4 min. 5 sec., dintre care direct – 11 sec., indirect – 3 min. 54 sec., urmat de PDM, cu 2
min. 13 sec., dintre care 1 min. 7 sec. a fost mediatizat direct şi 1 min. 6 sec. – indirect. PLDM a
fost mediatizat direct 45 sec., indirect – 46 sec., din volumul total de timp de 1 min. 31 sec. Cu un
volum total de timp de 1 min. 8 sec. a fost mediatizat PCRM, dintre care direct – 39 sec., indirect –
29 sec. Mai puţin de 1 minut din timpul total acumulat au avut-o partidele politice: PN (intervenţie
directă – 0 sec., indirectă – 43 sec., din volumul total de 43 sec.) şi PPEM (intervenţie directă – 13
sec., indirectă – 9 sec., din volumul total de 22 sec.).
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 2”,
candidatul PL la funcţia de primar general D. Chirtoacă a obţinut cea mai mare pondere de
reflectare – de 67,9%, iar Z. Greceanîi – de 32,1%.
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
Z. Greceanîi, PSRM

Timp total
06 min. 25 sec.
03 min. 02 sec.

pozitivă
03 min. 03 sec.
0

Conotaţie
neutră
03 min. 22 sec.
03 min. 02 sec.

negativă
0
0
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Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi şi pozitiv.
Candidatul PL la Primăria Chişinău, D. Chirtoacă, a avut o conotaţie a reflectării pozitivă datorită
subiectelor menţionate mai sus.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 83,1%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 16,9%.
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Publika TV
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „Publika TV”, partea dominantă a reflectării de 42% a
obţinut-o Partidul Liberal, fiind urmat de PSRM şi PDM, cu 14,2% şi, respectiv, 13,4%.
PPEM a obţinut o prezenţă de 7,2%, iar PLDM şi PN s-au evidenţiat cu aceeaşi pondere de
reflectare de 6,7 la sută. PCRM a fost reflectat în volum de 4%, BeLP – de 3,3%, iar APL a
fost mediatizat în volum de 2,5%.
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

PL
PSRM
PDM
PPEM
PLDM
PN
PCRM
BeLP
APL

12 min. 46 sec.
4 min. 19 sec.
4 min. 04 sec.
2 min. 12 sec.
2 min. 03 sec.
2 min. 02 sec.
1 min. 13 sec.
1 min. 00 sec.
46 sec.

1 min. 14 sec.
14 sec.
50 sec.
25 sec.
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
7 min. 51 sec.
1 min. 39 sec.
3 min. 07 sec.
1 min. 47 sec.
2 min. 03 sec.
1 min. 40 sec.
1 min. 11 sec.
1 min. 00 sec.
46 sec.

negativă
3 min. 41 sec.
2 min. 26 sec.
7 sec.
0
0
22 sec.
2 sec.
0
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Publika TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PL a fost nuanţat pozitiv în cadrul subiectelor despre: D. Chirtoacă
afirmă că printre priorităţile sale se numără introducerea sistemului de taxare electronic şi GPS în
troleibuze, dar şi extinderea liniilor pînă în suburbii (19.06.2015); O delegaţie formată din
reprezentanţi ai Băncii Europene pentru Investiţii şi cei ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare va veni la Chişinău pentru a oferi prima tranşă de 20 de milioane de euro în cadrul
proiectului de renovare şi izolare termică a blocurilor din capitală (22.06.2015); Cu doar cîteva zile
înaintea turului doi al alegerilor locale, candidatul PL la funcţia de primar al Capitalei, D.
Chirtoacă, şi-a prezentat ideile de dezvoltare a suburbiilor (23.06.2015); Liberalul D. Chirtoacă îi
îndeamnă pe toţi alegătorii din municipiul Chişinău să iasă duminică la urne şi să voteze pentru o
capitală europeană, fiind sigur de victoria sa (26.06.2015).
De o mediatizare pozitivă a beneficiat şi PDM, în subiectele despre: Modernizarea
drumurilor locale, extinderea reţelelor de apă şi canalizare, dar şi iluminarea străzilor, sunt doar
cîteva dintre obiectivele candidatului PDM la primăria oraşului Căuşeni, G. Repeşco (22.06.2015);
Candidatul PDM pentru funcţia de primar al or. Leova, V. Gărgăun, promite că va rezolva
problemele privind lipsa iluminatului în curţile de bloc şi pe străzile adiacente, numărul mare de
maidanezi şi a deşeurilor care nu sînt evacuate la timp (23.06.2015).
PL a obţinut o conotaţie negativă a reflectării prin difuzarea subiectelor despre: Candidatul
PDM la primăria Băcioi, V. Celsinschi, îl acuză pe contracandidatul său, liberalul V. Şalari, de
jocuri murdare în campania electorală, afirmînd că atît el, cît şi susţinătorii săi au fost ponegriţi de
mai multe ori de echipa liberalilor fără vreo dovadă (19.06.2015); Campania pentru turul doi de
scrutin a degenerat în violenţe în comuna Băcioi, în timpul unei întîlniri electorale organizate de
candidatul din partea PL, V. Şalari (24.06.2015); Liberalul V. Şalari este acuzat de înstrăinarea
ilegală a terenurilor, dar şi de distorsionarea informaţiei legate de recentul scandal produs în această
localitate de candidatul PDM, V. Celcinschi (26.06.2015).
De o reflectare negativă a avut parte şi PSRM, prin difuzarea subiectelor despre: Peste 20 de
membri ai organizaţiei teritoriale Anenii Noi a PSRM au părăsit această formaţiune politică. Ei au
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acuzat conducerea Partidului Socialiştilor de dictatură şi tiranie în raport cu membrii partidului şi
alegătorii (22.06.2015); În faţa alegătorilor din Stăuceni, D. Chirtoacă a declarat că socialiştii urăsc
suburbiile şi doresc să le excludă din componenţa municipiului (23.06.2015); Fostul candidat din
partea BeLP la funcţia de primar general al Capitalei, I. Caldare, este convins că şansele
candidatului PSRM, Z. Greceanîi, să cîştige Primăria Chişinăului sînt nule, iar eşecul ar putea
provoca o mare dezamăgire la Moscova (24.06.2015) etc.
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. Din
volumul total de timp de 12 min. 46 sec., PL a fost mediatizat cu intervenţii directe 3 min. 22 sec.,
indirecte – 9 min. 24 sec., urmat de PSRM, care, din volumul total de timp de 4 min. 19 sec., a fost
reflectat atît direct – 13 sec., cît şi indirect – 4 min. 6 sec. PDM a avut o prezenţă directă de 1 min.
51 sec., indirectă – de 2 min. 13 sec., din volumul total de timp de 4 min. 4 sec., iar PPEM a
beneficiat de un volum total de timp de 2 min. 12 sec., dintre care direct – 49 sec., indirect – 1 min.
23 sec. Aproximativ cu acelaşi volum de reflectare de 2 min. 3 sec. şi 2 min. 2 sec. s-au evidenţiat
partidele politice PLDM şi, respectiv, PN, care au fost reflectate în intervenţii directe – 31 sec. şi,
respectiv, 16 sec., în intervenţii indirecte – 1 min. 32 sec. şi, respectiv, 1 min. 46 sec. PCRM a avut
intervenţii directe 33 sec., indirecte – 40 sec., din volumul total de timp de 1 min. 13 sec., iar BeLP,
din volumul total de timp de 1 min., a fost prezentat în intervenţii directe 47 sec. şi în intervenţii
indirecte – 13 sec. Autorităţile Publice Locale au fost reflectate în intervenţii doar indirecte – 46
sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Publika TV”, D.
Chirtoacă a fost cel mai mediatizat candidat electoral la funcţia de primar general – cu
73,2%, urmat de Z. Greceanâi – cu 26,8%.
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
Z. Greceanîi, PSRM

Timp total
6 min. 38 sec.
2 min. 26 sec.

pozitivă
1 min. 11 sec.
14 sec.

Conotaţie
neutră
5 min. 15 sec.
1 min. 14 sec.

negativă
12 sec.
58 sec.
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Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi şi pozitiv.
Candidatul PL la funcţia de primar al Chişinăului, D. Chirtoacă, a avut o conotaţie a reflectării
pozitivă datorită subiectelor despre: D. Chirtoacă afirmă că printre priorităţile sale se numără
introducerea sistemului de taxare electronic şi GPS în troleibuze, dar şi extinderea liniilor pînă în
suburbii (19.06.2015); O delegaţie formată din reprezentanţi ai Băncii Europene pentru Investiţii şi
cei ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va veni la Chişinău pentru a oferi prima
tranşă de 20 de milioane de euro în cadrul proiectului de renovare şi izolare termică a blocurilor din
capitală (22.06.2015); Cu doar cîteva zile înaintea turului doi al alegerilor locale, candidatul PL la
funcţia de primar al Capitalei, D. Chirtoacă, şi-a prezentat ideile de dezvoltare a suburbiilor
(23.06.2015); Liberalul D. Chirtoacă îi îndeamnă pe toţi alegătorii din municipiul Chişinău să iasă
duminică la urne şi să voteze pentru o capitală europeană, fiind sigur de victoria sa (26.06.2015).
Z. Greceanîii, candidat din partea PSRM la funcţia de primar general al Capitalei, a fost
nuanţată negativ prin difuzarea subiectului despre: Fostul candidat din partea BeLP, I. Caldare, este
convins că şansele candidatului PSRM, Z. Greceanîi, să cîştige Primăria Chişinăului sînt nule, iar
eşecul ar putea provoca o mare dezamăgire la Moscova (24.06.2015).
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Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă –90,3%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 9,7%.
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TV 7
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „TV 7”, cu o pondere de 28,2% a fost reflectat PSRM,
fiind urmat de PL, cu 26,9%. PLDM a avut o prezenţă în volum de 16,7%, iar PCRM – de
7,6%. PDM a fost reflectat în volum de 7,5%, iar PPEM – de 6,7%. PN a obţinut un volum de
5,6%, iar MR a acumulat o pondere de 0,8%.
Detaliere:
Subiect
PSRM
PL
PLDM
PCRM
PDM
PPEM
PN
MR

Timp total
12 min. 10 sec.
11 min. 37 sec.
7 min. 14 sec.
3 min. 17 sec.
3 min. 15 sec.
2 min. 53 sec.
2 min. 25 sec.
21 sec.

pozitivă
5 min. 10 sec.
4 min. 45 sec.
0
15 sec.
0
0
13 sec.
0

Conotaţie
neutră
7 min.
6 min. 52 sec.
7 min. 14 sec.
3 min. 2 sec.
3 min. 15 sec.
2 min. 53 sec.
2 min. 12 sec.
21 sec.

negativă
0
0
0
0
0
0
0
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”TV 7” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi şi pozitiv.
Astfel PSRM a beneficiat de o mediatizare pozitivă prin intermediul subiectelor despre: Candidatul
PSRM, Z. Greceanîi, a declarat că intenţionează inventarierea totală a terenurilor, ca să stopeze
construcţiile ilegale; de asemenea, PSRM îşi propune să asigure capitala cu 40 de ambulanţe noi,
dar şi să ofere posibilitate locuitorilor capitalei să beneficieze de asistenţă medicală profilactică
gratuită o dată la doi ani (18.06.2015); În cadrul unei conferinţe de presă, Z. Greceanîi a menţionat
că va extinde transportul public în suburbii, va procura autobuze şi troleibuze noi şi va înfiinţa rute
care vor activa 24 de ore din 24 (19.06.2015); Z. Greceanîi a prezentat mai multe soluţii de luptă
împotriva construcţiilor ilegale din capitală (22.06.2015); Apartamente sociale pentru tineri şi locuri
gratuite în grădiniţe gratuite pentru familiile cu 2 s-au mai mulţi copii cu vârstă preşcolară, asta
promite Z. Greceanîi dacă va fi aleasă ca primar în municipiul Chişinău (24.06.2015); Candidatul
PSRM, Z. Greceanîi, a prezentat oferta echipei sale privind dezvoltarea localităţilor din componenţa
municipiului Chişinău (26.06.2015).
Pozitiv a fost nuanţat şi PL, în cadrul subiectelor despre: D. Chirtoacă a susţinut o conferinţă
de presă în hala în care se asamblează troleibuzele, menţionînd că va rezolva problema autobuzelor,
va extinde liniile de troleibuz către suburbii (19.06.2015); D Chirtoacă îşi doreşte reabilitarea
întregului spaţiu locativ şi izolarea termică a acestora (22.06.2015); Dezvoltarea suburbiilor
municipiului Chişinău rămâne o prioritate pentru D. Chirtoacă, acesta declarîndu-şi realizările timp
de 8 ani privind investiţiile în suburbii pe un stadion recent renovat din Stăuceni (23.06.2015); D.
Chirtoacă îşi doreşte modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă, astfel încât cetăţenii
Chişinăului să beneficieze de apă potabilă la standarde europene (24.06.2015); O. Nantoi a declarat
deschis că îl susţine pe D Chirtoacă în cel de al doilea tur de scrutin (25.06.2016).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost reflectate atît
direct, cît şi indirect. Astfel, prima poziţie a fost obţinută de PSRM, care a fost reflectat direct 4
min. 34 sec., indirect – 7 min. 36 sec., din volumul total de intervenţii de 12 min. 10 sec., urmat de
PL, prin intervenţii directe – 5 min. 46 sec. şi indirecte – 5 min. 51 sec., din volumul total de 11
min. 37 sec. Cu o prezenţă de 7 min. 14 sec. a fost mediatizat PLDM , dintre care 5 min. 9 sec. –
intervenţii directe, iar 2 min. 5 sec. – intervenţii indirecte. Aproximativ cu acelaşi volum de 3 min.
17 sec. şi 3 min. 15 sec. de reflectare s-au evidenţiat partidele politice PCRM şi, respectiv, PDM,
care au obţinut intervenţii directe – 1 min. 15 sec. şi, respectiv, 1 min. 35 sec., iar intervenţii
indirecte – 2 min. 2 sec. şi, respectiv, 1 min. 40 sec. PPEM, din volumul total de 2 min. 53 sec., a
avut intervenţii directe 1 min. 15 sec., iar indirecte – 1 min. 38 sec. PN a fost mediatizat direct 37
sec., indirect – 1 min. 48 sec., din volumul total de timp de 2 min. 25 sec. MR a fost reflectat în
intervenţii doar indirecte – 21 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune ”TV 7”, D.
Ghirtoacă a fost mediatizat în volum de 52,5%, iar Z. Greceanîi a fost reflectată în volum de
47,5%.
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
Z. Greceanîi, PSRM

Timp total
8 min. 53 sec.
8 min. 3 sec.

pozitivă
4 min. 45 sec.
5 min. 10 sec.

Conotaţie
neutră
4 min. 8 sec.
2 min. 53 sec.

negativă
0
0
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Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi şi
pozitiv. Astfel, conotaţia pozitivă pentru candidatul PL, D. Chirtoacă, şi candidatul PSRM, Z.
Greceanîi, s-a datorat subiectelor menţionate mai sus, ce vizează evenimentele electorale.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 72,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 27,5%.
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Accent TV
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „Accent TV”, partea dominantă a reflectării de 36% a
acumulat-o PSRM, fiind urmat de PL, cu 26,3%. PDM a fost mediatizat în volum de 9,7%,
PCRM – de 7,4%, iar PLDM – de 6,3%. PN a obţinut o pondere de 5,6%, iar PCNM – de
3,3%. Cu 3% a fost mediatizat PP, iar cu 1,2% – PPEM. MR a obţinut 0,7%, iar APL a
acumulat 0,6%.
Detaliere:
Subiect
PSRM
PL
PDM
PCRM
PLDM
PN
PCNM
PP
PPEM
MR
APL

Timp total
1 oră 10 min. 08 sec.
51 min. 20 sec.
18 min. 55 sec.
14 min. 21 sec.
12 min. 15 sec.
10 min. 58 sec.
6 min. 22 sec.
5 min. 54 sec.
2 min. 19 sec.
1 min. 22 sec.
1 min. 09 sec.

pozitivă
14 min. 29 sec.
1 min. 06 sec.
0
0„
0
1 min. 22 sec.
9 sec.
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
55 min. 39 sec.
35 min. 13 sec.
16 min. 44 sec.
13 min.
11 min. 41 sec.
9 min. 36 sec.
6 min. 13 sec.
5 min. 54 sec.
2 min. 19 sec.
1 min.
1 min. 09 sec.

negativă
0
15 min. 01 sec.
2 min. 11 sec.
2 min. 11 sec.
1 min. 21 sec.
34 sec.
0
0
0
22 sec.
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Accent TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PSRM a fost mediatizat într-o tonalitate pozitivă în cadrul subiectelor
despre: Preşedintele Partidului ”Casa Noastră – Moldova”, G. Petrenco, a cerut chişinăuienilor să
iasă la alegerile din turul doi şi să ofere votul în favoarea candidatului socialist, Zinaida Greceanîi,
menţionînd că ea este capabilă să facă ordine în Chişinău (16.06.2015); Politologul S. Nazaria a
declarat, în cadrul emisiunii ”1 +1” de la postul Accent TV, că în sondajele de opinie realizate în
ajunul alegerilor locale din Chişinău, lider a fost enunţată candidatul PSRM, Z. Greceanîi. Anume
ea urma să cîştige alegerile, dar nu candidatul PL, D. Chirtoacă, care timp de opt ani şi-a demonstrat
incompetenţa ca gospodar şi manager (17.06.2015); Candidatul PSRM la funcţia de primar general,
Z. Greceanîi, intenţionează să inventarieze toate construcţiile ilegale care au împînzit Capitala
(18.06.2015); Z. Greceanîi a reiterat încă o dată planul de acţiuni după care se va ghida odată ce va
ajunge la cîrma Primăriei, în cadrul acestuia s-a regăsit şi subpunctul care garantează tuturor
cetăţenilor un control de rutină la medic, o dată la 2 ani, dar şi achiziţionarea a 45 de ambulanţe noi
(18.06.2015) etc.
PL a fost reflectat printr-o conotaţie negativă în cadrul subiectelor despre: R. Usatîî
îndeamnă chişinăuienii să voteze pentru socialista Z. Greceanîi: ”Cei care locuiesc în mun. Chişinău
şi în suburbii... Noi trebuie să scăpăm de necuratul de la Coloniţa, iată problema importantă”
(16.06.2015); Preşedintele Partidului ”Casa Noastră – Moldova”, G. Petrenco, a cerut
chişinăuienilor să iasă la alegerile din turul doi, pentru a vota împotriva candidatului pentru funcţia
de primar al Capitalei, D. Chirtoacă (16.06.2015); Politologul S. Nazaria a declarat, în cadrul
emisiunii ”1+1” de la postul Accent TV, că în sondajele de opinie realizate în ajunul alegerilor
locale din Chişinău, lider a fost enunţată candidatul PSRM, Z. Greceanîi. Anume ea urma să cîştige
alegerile, dar nu candidatul PL, D. Chirtoacă, care timp de opt ani şi-a demonstrat incompetenţa ca
gospodar şi manager (17.06.2015); Liderul PCRM, V. Voronin, a declarat că într-un garaj din
Durleşti, cu permisiunea lui D. Chirtoacă, sunt înscrise 25 de persoane, care ar fi votat în favoarea
lui (18.06.2015); Deputatul PDM, sportivul C. Ţuţu, a adus acuzaţii dure liberalilor, care, potrivit
acestuia, au admis votarea persoanelor în satul Băcioi fără viză de reşedinţă, precum şi au oferit
mită alegătorilor în ziua alegerilor (18.06.2015); Z. Greceanîi a menţionat că, potrivit ultimelor
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informaţii, 14 hectare de pămînt care aparţin instituţiilor medicale din capitală au fost utilizate
ilegal, cu consimţămîntul şi aprobarea consilierilor municipali din PL (18.06.2015) etc.
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 16-28 iunie, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost
reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, PSRM a fost cel mai mediatizat partid politic atît prin
intervenţii directe – 41 min. 41 sec., cît şi prin intervenţii indirecte – 28 min. 27 sec., din volumul
total de timp de 1 oră 10 min. 8 sec., urmat de PL, cu intervenţii directe – 17 min. 32 sec. şi
intervenţii indirecte – 33 min. 48 sec. Pe poziţia a treia s-a poziţionat PDM, care a fost reflectat în
volum de timp de 18 min. 55 sec., dintre care 8 min. 27 sec. – direct şi 10 min. 28 sec. – indirect.
Din volumul total de timp de 14 min. 21 sec., PCRM a fost mediatizat direct 5 min. 15 sec., indirect
– 9 min. 6 sec., iar PLDM, din volumul total de timp de 12 min. 15 sec., a avut intervenţii directe 6
min. 41 sec., indirecte – 5 min. 34 sec. PN a avut o prezenţă de 10 min. 58 sec., dintre care 7 min.
14 sec. – direct, 3 min. 44 sec. – indirect., fiind urmat de PCNM, cu intervenţii directe de 3 min. 48
sec., indirecte – de 2 min. 34 sec., din volumul total de timp de 6 min. 22 sec. PP a fost mediatizat
în volum de 5 min. 54 sec., dintre care 5 min. 24 sec. – intervenţii directe şi 30 sec. – intervenţii
indirecte, iar PPEM a avut intervenţii directe 1 min. 24 sec., indirecte – 55 sec., din volumul total de
timp de 2 min. 19 sec. MR şi APL au fost reflectate, din volumul total de timp de 1 min. 22 sec. şi,
respectiv, 1 min. 9 sec., în intervenţii doar indirecte.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Accent TV”,
candidatul PSRM la funcţia de primar general de Chişinău a obţinut un volum de 55,5%,
fiind urmat de D. Chirtoacă, cu 44,5%.
Detaliere:
Subiect
Z. Greceanîi, PSRM
D. Chirtoacă, PL

Timp total
44 min. 13 sec.
35 min. 30 sec.

pozitivă
13 min. 55 sec.
1 min. 06 sec.

Conotaţie
neutră
30 min. 18 sec.
23 min. 50 sec.

negativă
0
10 min. 34 sec.
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Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv,
cît şi negativ. Astfel, Z. Greceanîi a avut o apariţie pozitivă, iar D. Chirtoacă a fost nuanţat negativ,
în subiectele menţionate mai sus, ce vizează evenimentele electorale.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 72,6%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 27,4%.
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PRO TV CHIŞINĂU
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”, PL a avut o pondere de 37,8%,
fiind urmat de PSRM, cu 29,9%. PCRM a fost mediatizat în volum de 11,8%, PDM – de 7%,
iar PLDM a fost reflectat în volum de 4,4%. Aproximativ cu acelaşi volum procentual de 3,1
la sută şi 3 la sută s-au evidenţiat MR şi PN. PPEM a avut o prezenţă de 1,9%, PCNM – de
0,7%, iar APL – de 0,2%.
Detaliere:
Subiect
PL
PSRM
PCRM
PDM
PLDM
MR
PN
PPEM
PCNM
APL

Timp total
37 min. 50 sec.
29 min. 54 sec.
11 min. 50 sec.
07 min. 02 sec.
04 min. 26 sec.
03 min. 05 sec.
03 min. 03 sec.
01 min. 54 sec.
45 sec.
12 sec.

pozitivă
02 min. 02 sec.
53 sec.
03 sec.
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
31 min. 22 sec.
27 min. 10 sec.
11 min. 30 sec.
06 min. 20 sec.
04 min. 21 sec.
02 min. 57 sec.
02 min. 43 sec.
01 min. 54 sec.
45 sec.
12 sec.

negativă
04 min. 26 sec.
01 min. 51 sec.
17 sec.
42 sec.
05 sec.
08 sec.
20 sec.
0
0
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”PRO TV CHIŞINĂU” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind
trataţi atît pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PL a beneficiat de o mediatizare pozitivă în subiectele
despre: D. Chirtoacă, candidat PL la Primăria Capitalei, a declarat în cadrul unei conferinţe de
presă: “Ne propunem, în continuare, reabilitarea străzii Albişoara, spre strada Mesager; ieşirea din
oraş spre vest de pe Calea Ieşilor; lărgirea altor străzi şi intersecţii; vom finaliza strada Mircea cel
Bătrân. Aici ne puteţi găsi zilnic, la orice oră şi în fiecare zi” (16.06.2015); Candidatul PL, D.
Chirtoacă, a declarat că renunţă la panourile electorale, iar banii economisiţi îi va dona Şcoliiinternat din Străşeni, despre care a fost difuzat un reportaj (18.06.2015); D. Chirtoacă promite că în
următorii ani, numărul troleibuzelor asamblate la Chişinău va creşte, iar planurile pentru transportul
public nu se opresc aici, va fi implementat un sistem de taxare electronică, vor fi instalate sisteme
GPS de monitorizare a circulaţiei troleibuzelor, autobuzelor şi microbuzelor (19.06.2015) etc.
Conotaţia negativă a reflectării, PL a obţinut-o prin difuzarea subiectelor despre: Socialiştii
susţin că de mâine vor începe şi ei campania electorală pentru turul doi de scrutin, iar I. Ceban a
declarat că PSRM condamnă contracandidatul D. Chirtoacă, care s-a dat în spectacol la Primărie
(16.06.2015); V. Voronin, liderul PCRM, a declarat că: ”Dacă nepotul lui Ghimpu mai câştigă o
dată Chişinăul, PLDM şi PDM vor umbla din urma lui Ghimpu să-i cureţe pantofii dimineaţa când
va intra în Parlament, iar dacă invers, adică Dorinel se duce pe apa Prutului şi nu vine încă o dată să
facă râs din Chişinău, atunci invers va fi situaţia, Ghimpu o să lingă mâinile şi la unii, şi la alţii”
(16.06.2015); Z. Greceanîi s-a lansat în campania electorală pentru Capitală, acuzându-l pe D.
Chirtoacă de înstrăinare ilegală a două hectare de pământ care ar aparţine spitalelor din oraş
(18.06.2015); Socialiştii au plasat un banner în care ironizează pe seama sloganului lui D.
Chirtoacă, numindu-l ”mincinosul faptelor concrete” (20.06.2015) etc.
PSRM a avut o prestaţie negativă în subiectele despre: D. Chirtoacă a declarat că banii
economisiţi din panourile electorale vor merge exact la aceeaşi şcoală-internat la care în 2008 a
ajuns şi bradul instalat de Primărie în Piaţa Marii Adunări Naţionale, dar scos noaptea de guvernul
condus de Z. Greceanîi: “Doamna Zina l-a furat din Piaţa Marii Adunări Naţionale, iar atunci noi
am donat acel brad la internatul din Străşeni” (18.06.2015); Socialista Z. Greceanîi nu a venit la
dezbaterile de la Regia Transport Electric, unde D. Chirtoacă a invitat-o ca să discute despre
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transportul public din capitală, la rîndul său, candidatul PL a acuzat-o că se ascunde prin tufişuri
pentru că nu are ce spune (19.06.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost reflectate atît
direct, cît şi indirect. Astfel, PL a fost cel mai mediatizat concurent electoral, cu 37 min. 50 sec., atît
direct – 12 min. 13 sec., cît şi indirect – 25 min. 37 sec., urmat de PSRM, care a fost reflectat
indirect – 18 min. 43 sec. şi direct – 11 min. 11 sec., din volumul total de timp de 29 min. 54 sec.
Din volumul total de timp reflectat, PCRM a obţinut 11 min. 50 sec., dintre care direct – 6 min. 32
sec., indirect – 5 min. 18 sec., iar PDM, din volumul total de timp de 7 min. 2 sec., a obţinut
intervenţii directe – 1 min. 48 sec., intervenţii indirecte – 5 min. 14 sec. Cu o prezenţă de 4 min. 26
sec. a fost mediatizat PLDM, atît în intervenţii directe (1 min. 26 sec.), cît şi în intervenţii indirecte
(3 min.). Aproximativ cu acelaşi volum de timp de 3 min. 5 sec. şi 3 min. 3 sec. au fost reflectate
MR şi PN, dintre care 44 sec. şi, respectiv, 57 sec. – în intervenţii directe, iar 2 min. 21 sec. şi,
respectiv, 2 min. 6 sec. – în intervenţii indirecte. PPEM a fost mediatizat în intervenţii indirecte 1
min. 2 sec., în intervenţii directe – 52 sec., din volumul total de timp de 1 min. 54 sec., iar PCNM şi
APL au fost reflectate în intervenţii doar indirecte – 45 sec. şi, respectiv, 12 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV
CHIŞINĂU”, partea dominantă a reflectării de 62,9% a obţinut-o D. Chirtoacă, fiind urmat
de Z. Greceanîi, cu 37,1%.
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

Conotaţie
neutră

negativă

D. Chirtoacă, PL

31 min. 18 sec.

02 min. 02 sec.

25 min. 52 sec.

03 min. 24 sec.

Z. Greceanîi, PSRM

18 min. 30 sec.

53 sec.

16 min. 42 sec.

55 sec.
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Conotaţia reflectării:

Reflectarea candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi negativ.
Astfel, D. Chirtoacă a obţinut tonalitatea atît pozitivă, cît şi negativă a mediatizării prin intermediul
subiectelor menţionate mai sus, cu referire la evenimentele ce ţin de campania electorală.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 78,2%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 21,8%.
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Jurnal TV
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, PDM a obţinut cea mai mare pondere de
reflectare – de 39,3%, fiind urmat de PLDM, cu 21,2%. PL a fost reflectat în volum de
17,3%, PCRM – 8,5%, iar MR- cu 7%. Aproximativ cu acelaşi volum de reflectare de 2,9 la
sută şi 2,8 la sută s-au evidenţiat PSRM şi, respectiv, PN, fiind urmat de PPEM, cu 0,9%.
Detaliere:
Subiect
PDM
PLDM
PL
PCRM
MR
PSRM
PN
PPEM

Timp total
20 min. 58 sec.
11 min. 19 sec.
9 min. 13 sec.
4 min. 32 sec.
3 min. 44 sec.
1 min. 34 sec.
1 min. 31 sec.
28 sec.

pozitivă
0
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
9 min. 34 sec.
8 min. 26 sec.
8 min. 53 sec.
3 min. 26 sec.
2 min. 1 sec.
1 min. 34 sec.
19 sec.
28 sec.

negativă
11 min. 24 sec.
2 min. 53 sec.
20 sec.
1 min. 6 sec.
1 min. 43 sec.
0
1 min. 12 sec.
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Jurnal TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, dar şi negativă. Astfel,
PDM a avut parte de o mediatizare negativă în cadrul subiectelor despre: D. Chirtoacă declară de pe
scena amplasată în PMAN din 7 iunie că ”Vom sta pe poziţii şi nu vom ceda în faţa nimănui, în faţa
nici unui oligarh: nici Filat, nici Plahotniuc” (17.06.2015); Un grup de protestatari a scandat în faţa
CNA: ”Este de datoria voastră să apăraţi Constituţia, steagul pe care l-aţi pupat voi, şi nu mâna lui
Filat şi a lui Plahotniuc şi a altor derbedei” (18.06.2015); Un cetăţean, referitor la criza din ţară,
afirmă: ”De vină e Filat, de vină e Lupu, de vină e Ghimpu, de vină e rapănul Voronin”
(19.06.2015); S. Sîrbu, deputat PDM, a intrat în conflict cu un alt participant la trafic pe motiv că
ultimul ar fi blocat trecerea la parcare; cît timp se certa, deputatul a lăsat maşina chiar pe zebră,
încălcând astfel regulile de circulaţie rutieră (19.06.2015); Analistului V. Socor a declarat că
sistemul politic din Republica Moldova este falimentar, iar principalul vinovat ar fi oligarhul V.
Plahotniuc, care este sursa cancerului corupţiei şi disfuncţionalităţii din Guvern (21.06.2015);
Respingerea de către preşedintele ţării a cererii de avansare la Curtea de Apel a judecătorului
Morozan, supranumit judecătorul ”din iad”, acesta fiind rudă cu oligarhul V. Plahotniuc şi a clasat
dosarul de omor a lui A. Veredcov, în care a fost implicat C. Ţuţu (23.06.2015) etc.
Nuanţat negativ a fost şi PLDM, în subiectele despre: D. Chirtoacă declară de pe scena
amplasată în PMAN din 7 iunie că ”Vom sta pe poziţii şi nu vom ceda în faţa nimănui, în faţa nici
unui oligarh: nici Filat, nici Plahotniuc” (17.06.2015); Un grup de protestatari a scandat în faţa
CNA: ”Este de datoria voastră să apăraţi Constituţia, steagul pe care l-aţi pupat voi, şi nu mâna lui
Filat şi a lui Plahotniuc şi a altor derbedei” (18.06.2015); Un cetăţean, referitor la criza din ţară,
afirmă: ”De vină e Filat, de vină e Lupu, de vină e Ghimpu, de vină e rapănul Voronin”
(19.06.2015); ”Filat donează un miliard de euro”, asta a propus un internaut după ce liderul PLDM
a postat o imagine cum donează sânge, adăugând şi un comentariu (19.06.2015).
Conotaţia negativă a reflectării pentru PCRM se datorează subiectului despre: Un cetăţean,
referitor la criza din ţară, afirmă: ”De vină e Filat, de vină e Lupu, de vină e Ghimpu, de vină e
rapănul Voronin” (19.06.2015).
Negativ a fost mediatizat şi MR, în subiectele despre: Compania Kroll, care a investigat
jaful bancar, a relevat faptul că unul dintre principalii actori ar fi controversatul om de afaceri I.
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Shor (18.06.2015); Controversatul om de afaceri cercetat penal în dosarul furtului din bănci, I. Shor,
a dat o petrecere în cinstea faptului că a devenit primar de Orhei (18.06.2015); Un grup de
protestatari vor picheta sediul Procuraturii, indignaţi că investigaţia furtului de miliarde de la BEM
nu a avansat, iar principalul figurant – I. Shor, în loc să fie la puşcărie, a devenit primar de Orhei
(24.06.2015) etc.
O prezenţă negativă a avut şi PN, în cadrul subiectelor despre: Candidatul PLDM la funcţia
de primar al satului Racovăţ, r-nul Soroca, M. Andrieş, a fost bătut de trei indivizi mascaţi, care,
după cum declară acesta, vinovat s-ar face contracandidatul său din partea PN, M. Mitrofan
(25.06.2015); La Tohatin, tatăl unei concurente la funcţia de primar, a fost bătut de consilieri
PLDM şi PN (28.06.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 16-28 iunie 2015, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au
fost reflectate, în mare parte, indirect. Astfel, prima poziţie a fost obţinută de PDM, care a fost
reflectat indirect 17 min. 42 sec. şi direct – 2 min. 26 sec, din volumul total de timp de 20 min. 8
sec., urmat de PLDM, cu un volum total de timp de 10 min. 55 sec., dintre care direct – 2 min. 2
sec., indirect – 8 min. 53 sec. PL a avut o prezentă de 9 min. 13 sec., dintre care intervenţii directe –
3 min. 16 sec., iar indirecte – 5 min. 57 sec. PCRM a obţinut intervenţii directe 1 min. 39 sec., iar
indirecte – 2 min. 53 sec., din volumul total de timp de 4 min. 32 sec. Aproximativ cu acelaşi volum
de timp de 1 min. 34 sec. şi 1 min. 31 sec. au fost mediatizate PSRM şi PN, care au acumulat
intervenţii directe – 42 sec. şi, respectiv, 4 sec., iar intervenţii indirecte – 52 sec. şi, respectiv, 1
min. 27 sec. MR şi PPEM au obţinut intervenţii doar indirecte – 3 min. 44 sec. şi, respectiv, 28 sec.
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, D.
Chirtoacă a obţinut 52,5%, iar Z. Greceanîi a acumulat 47,5%.
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
Z. Greceanîi, PSRM

Timp total
1 min. 3 sec.
57 sec.

pozitivă
0
0

Conotaţie
neutră
1 min. 3 sec.
57 sec.

negativă
0
0
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Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră. Candidatul PL, D.
Chirtoacă, şi candidatul PSRM, Z. Greceanîi, au fost mediatizaţi într-o manieră neutră.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 88,8%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 11,2%.
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N4
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul emisiunilor informative ale
postului de televiziune „N 4”, PL a avut cea mai mare pondere de reflectare – de 41,9%, fiind
urmat de PSRM, cu 33,5%. PLDM a avut o prezenţă de 11,3%, iar PCRM – de 4,5%.
Aproximativ cu acelaşi volum de reflectare de 3,6% şi 3,4% s-au evidenţiat PN şi, respectiv,
APL. PDM a fost mediatizat în volum de 1,3%, iar PPEM şi PPRM au fost reflectate în volum
de 0,2%. Cu 0,1 la sută a fost prezentat PCNM.
Detaliere:
Subiect
PL
PSRM
PLDM
PCRM
PN
APL
PDM
PPEM
PPRM
MR
PCNM

Timp total
19 min. 34 sec.
15 min. 38 sec.
5 min. 16 sec.
2 min. 05 sec.
1 min. 41 sec.
1 min. 34 sec.
35 sec.
6 sec.
5 sec.
3 sec.
3 sec.

pozitivă
8 min. 26 sec.
10 min. 00 sec.
51 sec.
39 sec.
0
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
7 min. 47 sec.
5 min. 02 sec.
4 min. 25 sec.
1 min. 26 sec.
15 sec.
1 min. 34 sec.
35 sec.
6 sec.
5 sec.
3 sec.
3 sec.

negativă
3 min. 21 sec.
36 sec.
0
0
1 min. 26 sec.
0
0
0
0
0
0

196

Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”N4” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît
şi negativ. Astfel, PL a beneficiat de o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre: D.
Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar al Chişinăului, a mers pe şantierul de reabilitare a str. V.
Alecsandri, unde a vorbit despre proiectele ce urmează a fi finalizate, promiţînd că dacă cîştigă
Primăria, va renova în întregime infrastructura şi traficul rutier din Chişinău (16.06.2015); D.
Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar al Chişinăului, a susţinut o conferinţă de presă la Parcul
de troleibuze, în cadrul căreia a afirmat că înnoirea acestuia este una dintre priorităţile sale
(19.06.2015); D. Chirtoacă, candidat PL la funcţia de primar al Chişinăului, a declarat, în cadrul
unei conferinţe de presă, că suburbiile oraşului vor continua să fie în centrul atenţiei sale, ele vor
dispune de apeducte, gazificare, iluminare, şcoli şi grădiniţe moderne (23.06.2015); D. Chirtoacă,
candidat PL la funcţia de primar al Chişinăului, şi-a prezentat priorităţile şi soluţiile în domeniul
infrastructurii de apă şi canalizare, nu înainte de a inspecta, în faţa camerei de luat vederi, o porţiune
a reţelelor de alimentare cu apă (24.06.2015) etc.
PSRM s-a evidenţiat printr-o conotaţie, accentuat, pozitivă în subiectele despre: R. Usatîi,
primar ales al mun. Bălţi, o susţine în turul doi de alegeri pe Z. Greceanîi, candidat PSRM la funcţia
de primar al Chişinăului, şi îşi îndeamnă susţinătorii să-i urmeze exemplul (16.06.2015); Îndată
după victoria în alegeri, conform candidatei PSRM, Z. Greceanîi, formaţiunea sa va proceda la
elaborarea unui plan urbanistic al capitalei pentru a stopa toate construcţiile ilegale (18.06.2015); Z.
Greceanîi a promis soluţionarea problemelor ce ţin de transport, în caz de victorie se va îngriji de
procurarea unor noi troleibuze şi autobuze, dar şi va restabili rutele de microbuze anterior anulate de
primarul D. Chirtoacă (19.06.2015); R. Usatîi o susţine în turul doi al alegerilor pe candidata
PSRM, Z. Greceanîi, declarînd că va face tot posibilul ca aceasta să cîştige (19.06.2015); Z.
Greceanîi, candidat PSRM la funcţia de primar al Chişinăului, a declarat că va proceda la stoparea
tuturor construcţiilor ilegale şi demolarea celor în stare incipientă, în primul rînd a celor zidite pe
foste terenuri de joacă a copiilor şi în parcuri (22.06.2015); Z. Greceanîi, candidat PSRM la funcţia
de primar al Chişinăului, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută în faţa clădirii
Termocom, că preconizează să lichideze, în cazul persoanelor defavorizate, datoriile istorice pentru
căldură, să simplifice modul de acordare a compensaţiilor şi să îngheţe tarifele (23.06.2015); Z.
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Greceanîi, candidat PSRM la funcţia de primar al Chişinăului, a declarat, într-o conferinţă de presă
ţinută în faţa unei foste grădiniţe, că intenţionează să întoarcă în proprietate municipală instituţiile
preşcolare înstrăinate ilegal, dar şi să construiască altele noi (24.06.2015) etc.
Conotaţia negativă a reflectării pentru PL s-a datorat subiectelor despre: R. Usatîi, primar
ales al mun. Bălţi, a declarat, referindu-se la D. Chirtoacă: „Noi trebuie să scăpăm de necuratul de
la Coloniţa, iaca problema importantă” (16.06.2015); V. Chirtoca, fost candidat PCRM la funcţia de
primar al Chişinăului, susţine că nici D. Chirtoacă, nici Z. Greceanîi nu merită susţinerea sa în turul
doi al scrutinului (16.06.2015); Vina de situaţia creată în transportul public din capitală o poartă, în
opinia Z. Greceanîi, fostul primar, dar şi unii consilieri liberali, care şi-au trecut cele mai
convenabile rute în posesie personală, iar toate autobuzele din parcul urban se alimentează de 8 ani
la o staţie ce aparţine liderului PL, M. Ghimpu (19.06.2015); R. Usatîi, primarul ales al mun. Bălţi,
a postat pe o reţea de socializare un filmuleţ în care îi promite candidatului PL la funcţia de primar
al Chişinăului, D. Chirtoacă, să-i construiască la Coloniţa, dacă acesta pierde alegerile, o copie a
mausoleului lui Lenin de la Moscova (19.06.2015).
Nuanţat negativ a fost şi PN, în cadrul subiectelor despre: Candidatul PLDM la funcţia de
primar al s. Racovăţ, r-nul Soroca, a fost bătut cu bîtele de contracandidatul său din partea PN,
Mitrofan Mihail, în turul doi al alegerilor locale. Liderul PLDM, V. Filat, a condamnat dur atacul
asupra membrului formaţiunii sale de către cei din partidul lui R. Usatîi (25.06.2015).
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de referinţă, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost reflectate atît
direct, cît şi indirect. Astfel, PL a fost reflectat direct 7 min. 42 sec., indirect – 11 min. 51 sec., din
volumul total de intervenţii de 19 min. 33 sec., urmat de PSRM, prin intervenţii directe – 7 min. 53
sec. şi indirecte – 7 min. 44 sec., din volumul total de 15 min. 37 sec. PLDM a fost mediatizat 5
min. 16 sec., dintre care direct – 3 min. 9 sec., indirect – 2 min. 7 sec., iar PCRM, din volumul total
de timp de 2 min. 5 sec., a fost reflectat în intervenţii directe 1 min. 10 sec., în intervenţii indirecte –
55 sec. Aproximativ cu acelaşi volum de timp au fost reflectate PN şi APL – de 1 min. 40 sec. şi,
respectiv, 1 min. 34 sec., dintre care intervenţii directe – 0 sec., indirecte – 1 min. 40 sec. şi,
respectiv, intervenţii directe – 1 min. 7 sec., iar indirecte – 27 sec. Mai puţin de 1 minut au fost
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mediatizate în intervenţii doar indirecte partidele politice: PDM (35 sec.), PPRM (5 sec.), PPEM (5
sec.), MR (3 sec.) şi PCNM (3 sec.).
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „N 4”, D.
Chirtoacă a fost mediatizat în volum de 53%, iar Z. Greceanîi a fost reflectată în volum de
47%.
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
Z. Greceanîi, PSRM

Timp total
16 min. 45 sec.
14 min. 42 sec.

pozitivă
8 min. 15 sec.
9 min. 44 sec.

Conotaţie
neutră
6 min. 37 sec.
4 min. 53 sec.

negativă
1 min. 53 sec.
5 sec.

199

Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi şi
pozitiv, iar alţii şi negativ. Astfel, conotaţia negativă a reflectării pentru candidatul PL, D.
Chirtoacă, şi conotaţia pozitivă pentru candidatul PSRM, Z. Greceanîi, s-a datorat subiectelor de
mai sus ce vizează evenimentele electorale.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 60,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 39,5%.
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Ren Moldova
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, cu 38,8% şi cu 37,2% au fost reflectate
partidele politice PL şi PSRM. Aproximativ cu acelaşi volum de reflectare de 6,7% şi 6,5% sau evidenţiat PPEM şi, respectiv, PCRM. PDM a fost mediatizat în volum de 4,2%, PP – de
2,5%, iar PN – de 1,6%. MR a avut o pondere de 1,2%, PLDM – de 0,8%, iar PCNM – de
0,5%.
Detaliere:
Subiect
PL
PSRM
PPEM
PCRM
PDM
PP
PN
MR
PLDM
PCNM

Timp total
28 min. 59 sec.
27 min. 47 sec.
4 min. 59 sec.
4 min. 51 sec.
3 min. 08 sec.
1 min. 54 sec.
1 min. 11 sec.
53 sec.
35 sec.
22 sec.

pozitivă
3 min. 26 sec.
1 min. 36 sec.
0
0
0
0
0
14 sec.
0
0

Conotaţie
neutră
25 min. 13 sec.
26 min. 11 sec.
4 min. 59 sec.
4 min. 51 sec.
3 min. 08 sec.
1 min. 54 sec.
1 min. 11 sec.
39 sec.
35 sec.
22 sec.

negativă
20 sec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”Ren Moldova” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, dar şi pozitivă.
Astfel, PL a beneficiat de o mediatizare pozitivă prin intermediul subiectelor despre: Liberalul
Dorin Chirtoacă, care în primul tur de scrutin a acumulat peste 37%, a declarat că dacă va fi ales
pentru un nou mandat, reabilitarea drumurilor şi a infrastructurii rutiere vor fi obiective prioritare
pentru el (16.06.2015; 19.06.2015); D. Chirtoacă afirmă: "Am venit acum în faţa locatarilor, în faţa
locuitorilor Chişinăului, cu o soluţie reală în ceea ce priveşte fondul locativ, izolarea termică,
schimbarea geamurilor, introducerea de puncte termice individuale la subsol, evident reparaţia
acoperişului" (22.06.2015); D. Chirtoacă a desfăşurat astăzi o conferinţă de presă în Stăuceni, unde
a declarat că va aloca mijloace financiare pentru dezvoltarea suburbiilor mun. Chişinău
(23.06.2015); D. Chirtoacă a declarat: "Deci dacă am să fiu sau nu primar după 28 iunie, hotărăsc
alegerile. Dar eu am să ajung să îmbătrînesc, am să mor, iar Chişinăul va avea apă, asta este lucrul
care îl pot spune cu siguranţă” (24.06.2015) etc.
Nuanţat pozitiv a fost şi PSRM, în cadrul subiectelor despre: În cadrul unui briefing, Z.
Greceanîi a vorbit despre planurile de a crea un centru medical de diagnostic, unde de două ori pe
an fiecare locuitor al capitalei va putea face un control medical gratuit (18.06.2015, 20.06.2015);
Candidata socialistă Z. Greceanîi s-a concentrat pe dificultăţile din sistemul educaţional şi politicile
pentru copii şi tineri (24.06.2015); Z. Greceanîi a declarat: "Noi venim la Primărie să muncim, să
facem lucruri concrete şi să nu facem dezastru. Noi o să facem lucruri ce ţin de activitatea
municipiului Chişinău, ce ţin de îmbunătăţirea de lucruri" (25.06.2015); Un grup de persoane
declară: "Suntem astăzi aici să susţinem candidatul şi viitorul primar Z. Greceanîi" (26.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport 16-28 iunie, în ştirile electorale şi politice, partidele politice au fost
reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, de intervenţii directe – de 7 min. 58 sec. şi indirecte – de
21 min. 1 sec. a beneficiat PL, din volumul total de timp reflectat de 28 min. 59 sec., urmat de
PSRM, cu 27 min. 47 sec., dintre care intervenţii directe – 7 min. 43 sec., indirecte – 20 min. 4 sec.
PPEM, din volumul total de timp acordat de 4 min. 59 sec., a fost mediatizat direct 2 min. 18 sec.,
indirect – 2 min. 41 sec., iar PCRM, din volumul total de timp de 4 min. 51 sec., a fost prezentat cu
intervenţii directe – 1 min. 42 sec., cu intervenţii indirecte – 3 min. 9 sec. PDM a beneficiat de un
volum total de timp de 3 min. 8 sec., dintre care intervenţii directe – 1 min. 37 sec., intervenţii
indirecte – 1 min. 31 sec. PN a beneficiat de intervenţii directe de 19 sec., iar indirecte – de 52 sec.,
din volumul total de timp de 1 min. 11 sec. Mai puţin de 1 min. au obţinut partidele politice: MR
(intervenţii directe – 14 sec., intervenţii indirecte – 39 sec., din volumul total de timp de 53 sec.),
PLDM (intervenţii directe – 26 sec., intervenţii indirecte – 9 sec., din volumul total de timp de 35
sec.) şi PCNM (intervenţii directe – 0 sec., intervenţii indirecte – 22 sec., din volumul total de timp
de 22 sec.).
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”,
candidatul PL la funcţia de primar general de Chişinău a obţinut o pondere de 55,8%, iar
candidatul PSRM Z. Greceanîi – de 44,2%.
Detaliere:
Subiect
D. Chirtoacă, PL
Z. Greceanîi, PSRM

Timp total
28 min. 57 sec.
22 min. 57 sec.

pozitivă
3 min. 26 sec.
1 min. 36 sec.

Conotaţie
neutră
25 min. 11 sec.
21 min. 21 sec.

negativă
20 sec.
0
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Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi şi
pozitiv. Conotaţia pozitivă a reflectării pentru candidatul PL, D. Chirtoacă, şi candidatul PSRM, Z.
Greceanîi, s-a datorat subiectelor de mai sus ce vizează evenimentele electorale.
Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 69,1%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 30,9%.

207

RTR Moldova
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin
informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, cu 29,2% şi 25,2% au fost mediatizate
partidele politice PL şi, respectiv, PSRM. PLDM a avut o pondere de 12%, iar PN – de
11,8%. PCRM a avut o prezenţă de 11,2%, PDM – de 4,9%, MR – de 3,3%, iar PPEM – de
2,4%.
Detaliere:
Subiect

Timp total
pozitivă

PL
PSRM
PLDM
PN
PCRM
PDM
MR
PPEM

06 min. 19 sec.
05 min. 27 sec.
02 min. 36 sec.
02 min. 33 sec.
02 min. 26 sec.
01 min. 04 sec.
43 sec.
31 sec.

01 min. 42 sec.
01 min. 18 sec.
0
0
0
0
0
0

Conotaţie
neutră
04 min. 29 sec.
04 min. 09 sec.
02 min. 36 sec.
02 min. 24 sec.
02 min. 26 sec.
01 min. 04 sec.
36 sec.
31 sec.

negativă
08 sec.
0
0
09 sec.
0
0
07 sec.
0
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Conotaţia reflectării:

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de
televiziune ”RTR Moldova” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PL a beneficiat de o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre:
Candidatul PL la Primăria capitalei, D. Chirtoacă, a promovat proiectul de reabilitare a fondului
locativ şi a demonstrat beneficiile acestui proiect, care prevede izolarea termică a blocurilor de
locuit, schimbarea geamurilor, dar şi a reţelelor de apeduct şi canalizare (22.06.2015); D. Chirtoacă,
candidatul PL la funcţia de primar general, s-a deplasat în com. Stăuceni, unde a vorbit despre
dezvoltarea suburbiilor (23.06.2015); D. Chirtoacă, candidatul PL la funcţia de primar general,
promite chişinăuienilor apă de calitate europeană, acesta a coborît, astăzi, în subterană şi a verificat
personal sistemul de aprovizionare cu apă (24.06.2015).
O prestaşie pozitivă a avut şi PSRM, în subiectele despre: Z. Greceanîi, candidatul PSRM la
Primăria Capitalei, a spus că prejudiciul de pe urma exploatării abuzive a terenurilor în Chişinău
este de peste 7 mld. de lei, iar echipa PSRM a reuşit să stopeze 300 de construcţii ilegale
(22.06.2015); Z. Greceanîi a declarat că a elaborat împreună cu toţi consilierii PSRM în CMC
planuri de investiţii pentru fiecare din cele 18 primării ale celor 33 de suburbii ale capitalei, iar
alături de echipa sa va face tot posibilul ca Municipiul Chişinău să fie un oraş confortabil pentru
viaţă (25.06.2015); Z. Greceanîi a prezentat programul echipei sale privind dezvoltarea şi
modernizarea suburbiilor, crearea unei reţele de drumuri asfaltate în interiorul localităţilor din
suburbiile Chişinăului, dezvoltarea infrastructurii ce ţine de apeduct, canalizare şi iluminarea
străzilor (26.06.2015).
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la):

În perioada de raport, postul de televiziune ”RTR Moldova” a reflectat partidele politice
doar în intervenţii indirecte: PL – 6 min. 19 sec., PSRM – 5 min. 27 sec., PLDM – 2 min. 36 sec.,
PN – 2 min. 33 sec., PCRM – 2 min. 26 sec., PDM – 1 min. 4 sec., MR – 43 sec., PPEM – 31 sec.
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative:
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În cadrul buletinului informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, Z.
Greceanîi a avut o pondere de reflectare de 52,1%, iar D. Chirtoacă – de 47,9%.
Detaliere:
Subiect
Z. Greceanîi, PSRM
D. Chirtoacă, PL

Timp total
04 min. 54 sec.
04 min. 30 sec.

pozitivă
01 min. 18 sec.
01 min. 42 sec.

Conotaţie
neutră
03 min. 36 sec.
02 min. 40 sec.

negativă
0
08 sec.

Conotaţia reflectării:

Conotaţia reflectării candidaţilor electorali a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît
pozitiv, cît şi negativ. Conotaţia pozitivă a reflectării pentru candidatul PL, D. Chirtoacă, şi
candidatul PSRM, Z. Greceanîi s-a datorat subiectelor de mai sus ce vizează evenimentele
electorale.
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Ponderea reflectării candidaţilor electorali la funcţiile de primari în unităţile administrativteritoriale din Republica Moldova:

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea
dominantă – 74,3%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 25,7%.
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Capitolul IV. Volumul de emisie electorală
în perioada 15-26 iunie 2015
Raportul privind volumul de emisie a publicităţii electorale cuprinde perioada 15-26 iunie
2015. Datele însumate în prezentul raport sînt generalizarea informaţiei a 208 rapoarte săptămînale
(Radio – 100 şi TV – 108) privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale
electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale,
emisiuni informative), inclusiv informaţia despre spoturile sociale elaborate de CEC în campania
electorală pentru alegerile locale generale din 28 iunie 2015 (turul II).
În perioada 15-21 iunie 2015, 70 de radiodifuzori (TV – 37 şi Radio – 33) au declarat că nu
au difuzat publicitate electorală.
În perioada 22-26 iunie 2015, 62 de radiodifuzori (TV – 33 şi Radio – 29) au declarat că nu
au difuzat publicitate electorală.
În perioada 15-21 iunie 2015, spoturile Comisiei Electorale Centrale cu caracter educaţional
pentru participarea cetăţenilor la alegerile locale generale din 28 iunie 2015 (turul II) au fost
difuzate de următorii radiodifuzori:
Posturi de televiziune: „Realitatea TV”, „Albasat”, „TV Euronova”, „Impuls TV”, „TV
Drochia”, „ART-TV”, „Canal 3”, „Euro TV”, „Noroc TV”, „Eni Ai”, „Bas TV”, „Prime”, „Canal
2”, „Publika TV”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „NTS”, „Moldova-1”, „TV Prim”, „Media TV”, „Busuioc
TV”, „MBC”, „RU TV Moldova”, „Accent TV”, „ALT-TV”, „RTR Moldova”, „Moldova Sport”,
„VTV- Ungheni”, „Bravo”, „Prut”, „Vocea Basarabiei TV”, „Canal Regional”, „Studio-L”, „TV
Bălţi”, „Sor-TV”, „Popas TV”, „Bizim Aidinic” şi „Inter TV”, cu un volum total de 10 ore 09 min.
Posturi de radio: „Euronova FM”, „Impuls FM”, „Drochia FM”, „Radio Dor”, „Art FM”,
„Autoradio/ Avtoradio”, „Vocea Basarabiei”, „Radio Sport”, „Aquarelle FM”, „Radio Plai”,
„Publika FM”, „Muz FM”, „Radio Naţional FM”, „Europa Plus Moldova”, „Radio Orhei”,
„Maestro FM”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Radio Prim”, „Radio Media”,
„Albena”, „Radio Poli Disc- Русское Радио”, „Jurnal FM”, „Radio 21”, „Pro 100 Radio”, „Radio
Zum”, „Radio 911”, „Radio Chişinău”, „Radio Soroca”, „Radio 7 Gord FM”, „Cultura Divină” şi
„Radio 7/ Радио 7”, cu un volum total de 7 ore.
În perioada 22-26 iunie 2015, spoturile Comisiei Electorale Centrale cu caracter educaţional
pentru participarea cetăţenilor la alegerile locale generale din 28 iunie 2015 (turul II) au fost
difuzate de următorii radiodifuzori:
Posturi de televiziune: „Realitatea TV”, „Albasat”, „TV Euronova”, „Elita”, „Impuls TV”,
„TV Drochia”, „ART-TV”, „Canal 3”, „Euro TV”, „Noroc TV”, „Eni Ai”, „ATV COGUK”, „Bas
TV”, „Prime”, „Canal 2”, „Publika TV”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „NTS”, „Moldova-1”, „TV Prim”,
„Media TV”, „Busuioc TV”, „MBC”, „RU TV Moldova”, „Accent TV”, „ALT-TV”, „RTR
Moldova”, „Moldova Sport”, „VTV- Ungheni”, „Bravo”, „Prut”, „Vocea Basarabiei TV”, „Canal
Regional”, „Studio-L”, „TV Bălţi”, „Flor -TV”, „Sor-TV”, „Popas TV”, „TV BIZIM DALGAMIZ”
şi „Inter TV”, cu un volum total de 11 ore 23 min.
Posturi de radio: „Euronova FM”, „Impuls FM”, „Drochia FM”, „Radio Dor”, „Autoradio/
Avtoradio”, „Vocea Basarabiei”, „Radio Sport”, „Aquarelle FM”, „Radio Plai”, „Publika FM”,
„Muz FM”, „Radio Naţional FM”, „Europa Plus Moldova”, „Radio Orhei”, „Maestro FM”, „Radio
Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Radio Prim”, „Flor -FM”, „Radio Media”, „Albena”, „Radio
Poli Disc- Русское Радио”, „Jurnal FM”, „Radio 21”, „Pro 100 Radio”, „Radio Zum”, „Radio
911”, „Radio Chişinău”, „Plus FM”, „Radio Soroca”, „Radio 7 Gord FM”, „Cultura Divină” şi
„Radio 7/ Радио 7”, cu un volum total de 8 ore 40 min.
În perioada de raport (15-26 iunie 2015), posturile TV au plasat spoturi electorale ale
candidaţilor înscrişi în cursa electorală, reprezentînd partidele politice: PSRM, PL, PLDM, CI
(Nicolae Dudoglo), CI (Constantin Cheleş), CI (Anatolie Topal), PPEM, PPRM şi PDM.
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Histograma nr. 1 „Publicitatea electorală” cuprinde calculele efectuate în minute, în baza
a 208 rapoarte săptămînale privind volumul de emisie electorală (spoturi) în campania electorală
pentru alegerile locale generale din 28 iunie 2015 (turul II), prezentate de posturile TV în perioada
definită a prezentului raport.
Histograma nr. 1. Publicitatea electorală
Publicitatea electorală
(15 - 26 iunie 2015)
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Timpul total al publicităţii electorale a candidaţilor – reprezentanţi ai partidelor politice,
menţionat în rapoartele săptămînale privind volumul de emisie electorală (spoturi), difuzat la
posturile de televiziune, se prezintă astfel:
PSRM – 297 min., PL – 95 min., PLDM – 36 min., CI (Nicolae Dudoglo) – 29 min., CI
(Constantin Cheleş) – 18 min., CI (Anatolie Topal) – 18 min., PPEM – 4 min., PPRM – 3 min. şi
PDM – 2 min.
Postul public de televiziune „Moldova-1”, în perioada 15-21 iunie 2015, în ediţiile de ştiri a
difuzat subiecte în care protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri
ai partidelor politice şi candidaţi independenţi, cu un volum total de: PL – 17 min. 01 sec., PSRM –
11 min. 03 sec., PLDM – 4 min. 08 sec., PDM – 6 min. 13 sec., PCRM – 3 min. 26 sec., PN – 1
min. 43 sec., PPEM – 1 min. 5 sec., CI Nicolae Dudoglo (funcţia de primar Comrat) – 45 sec.
În perioada 22-26 iunie 2015, în ediţiile de ştiri, postul public de televiziune „Moldova-1” a
difuzat subiecte în care protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri
ai partidelor politice şi candidaţi independenţi, cu un volum total de: PL – 17 min. 15 sec., PSRM –
13 min., PLDM – 5 min. 13 sec., PDM – 1 min. 05 sec., PN – 2 min., PPEM – 1 min. 06 sec.
În alte tipuri de programe, cum ar fi emisiunea „Votul tău”, cu durata de 32 min.,
protagonişti au fost reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale şi ai societăţii civile. În cadrul
emisiunii au fost discutate drepturile şi obligaţiunile alegătorilor la alegerile locale generale din 28
iunie 2015 (turul II). Totodată, în emisiunile de ştiri au fost reflectate şi alte subiecte cu tematică
electorală, activitatea CEC etc.
În perioada 15-21 iunie 2015, dezbateri electorale nu a efectuat nici un post de televiziune.
În perioada 22-26 iunie 2015, dezbateri electorale au efectuat 9 posturi de televiziune din
cele 54 care au aprobat Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile
locale generale din 14 iunie 2015 (turul II). În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai
partidelor politice înscrise în cursa electorală:
„TV Euronova”: PDM (Simion Tatarov), PSRM (Valeriu Ciorici) – fiecărui reprezentant iau fost acordate cîte 42 min.
„Noroc TV”: PL (Dorin Chirtoacă), PSRM (Vasile Bolea) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 10 min.
“ATV COGUK”: PN, CI (Nicolae Dudoglo) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte
10 min.
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„PRO TV CHIŞINĂU”: PL (Dorin Chirtoacă), PSRM (Ion Ceban) – fiecărui reprezentant
i-au fost acordate cîte 64 min.
„Jurnal TV”: PSRM (Ion Ceban), PL (Dorin Chirtoacă) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 14 min.
„Moldova-1”: CI (Nicolae Dudoglo) – repezentat de Vasili Neicovcean, candidat la funcţia
de primar, Comrat; CI (Nicolae Dandiş) – candidat la funcţia de primar, Cahul; PL (Dorin
Chirtoacă), PSRM (Ion Ceban) – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 38 min.
„TV-Prim”: PSRM, PN.
„Sor TV”: PLDM (Său Victor), PN (Todirean Victor) – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 30 min.
„TV – Găgăuzia”: PN Serghei Anastasov – candidat la funcţia de primar or. Comrat; CI
(Nicolae Dudoglo) – candidat la funcţia de primar or. Comrat – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 18 min.
Posturile de radio au difuzat, în perioada de raport (15-26 iunie 2015), spoturi electorale ale
candidaţilor înscrişi în cursa electorală, reprezentînd partidele politice: PSRM, PL, PN, CI (Nicolae
Dudoglo), PDM, PPEM, CI (Constantin Cheleş).
Histograma nr. 2 „Publicitatea electorală” cuprinde calculele efectuate în minute, în baza
a 208 rapoarte săptămînale privind volumul de emisie electorală (spoturi) în campania electorală
pentru alegerile locale generale din 28 iunie 2015 (turul II), prezentate de către posturile de radio în
perioada definită a prezentului raport.
Histograma nr. 2. Publicitatea electorală
Publicitatea electotală
(15 - 26 iunie 2015)
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Timpul total al publicităţii electorale a candidaţilor – reprezentanţi ai partidelor politice,
menţionat în rapoartele săptămînale privind volumul de emisie electorală (spoturi), difuzat la
posturile de radio, se prezintă astfel:
PSRM – 302 min., PL – 55 min., PN – 36 min., CI (Nicolae Dudoglo) – 28 min., PDM – 12
min., PPEM – 10 min. şi CI (Constantin Cheleş) – 10 min.
Postul de radio „Radio Moldova”, în perioada 15-21 iunie 2015, în ediţiile de ştiri a difuzat
subiecte în care protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai
partidelor politice şi candidaţi independenţi, precum şi reprezentanţi ai CEC, cu un volum total de:
CEC – 74 min., PSRM – 15 min. 50 sec., MR – 2 min. 05 sec., PLDM – 7 min. 27 sec., PPEM – 2
min. 35 sec., PDM – 5 min. 55 sec., PN – 2 min. 53 sec., PCRM – 5 min. 35 sec., PL (V. Untilă)/
PCRM (V. Voronin) – 3 min.25 sec.
Postul de radio „Radio Moldova”, în perioada 22-26 iunie 2015, în ediţiile de ştiri a difuzat
subiecte în care protagonişti au fost reprezentanţi ai partidelor politice, ai Guvernului, lideri ai
partidelor politice şi candidaţi independenţi, precum şi reprezentanţi ai CEC, cu un volum total de:
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CEC – 13 min. 25 sec., PL – 19 min. 10 sec., PSRM – 17 min. 35 sec., BeLP – 1 min. 56 sec.,
PLDM – 7 min. 23 sec., PPEM – 1 min. 35 sec., PL/PSRM – 4 min., Blocul Uniunii Naţionale – 3
min. 05 sec.
În alte tipuri de programe, la postul public de radio „Radio Moldova” protagonişti au fost
reprezentanţii: A. Volentir, secretar CEC – 45 min., N. Gogu, director executiv CJI / P. Macovei,
director executiv API – 45 min., R. Mihăieş, analist politic/ V. Croitoru, politolog – 45 min., V.
Cantarji, sociolog la CBS Axa/ I. Corobcenco, asistent de programe la Asociaţia Promo Lex – 45
min., V. Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova/ A. Zaporojan,
primar ales în s. Coloniţa, mun. Chişinău – 45 min.
Dezbateri electorale, în perioada 15-21 iunie 2015, a desfăşurat doar un post de radio din
cele 50 care au aprobat Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile
locale generale din 14 iunie 2015 (turul II). În calitate de invitat a evoluat un candidat independent
pentru Primăria Ialoveni, înscris în cursa electorală:
„NOROC”: CI (Sergiu Armaşu) candidat la funcţia de primar or. Ialoveni – 10 min.
În perioada 22-26 iunie 2015, dezbateri electorale au desfăşurat 8 posturi de radio din cele
50 care au aprobat Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile
locale generale din 14 iunie 2015. În calitate de invitaţi au evoluat reprezentanţi ai partidelor
politice înscrise în cursa electorală:
„Impuls FM”: PLDM Alexandru Tinica/ PN Ion Cuculescu – fiecărui reprezentant i-au fost
acordate cîte 15 min.
„NOROC”: PL (Dorin Chirtoacă), PSRM (Zinaida Greceanîi) – fiecărui reprezentant i-au
fost acordate cîte 10 min.
„Radio Moldova”: Nicolae Dandiş, PL, PSRM – fiecărui reprezentant i-au fost acordate
cîte 20 min.
”Radio Prim”: PSRM, PN.
”RADIO Poli Disc – Русское Радио”: PSRM, PL – fiecărui reprezentant i-au fost acordate
cîte 20 min.
„Jurnal FM”: PL (Dorin Chirtoacă), PSRM (Vlad Bătrîncea) – fiecărui reprezentant i-au
fost acordate cîte 5 min.
„Radio Soroca”: PLDM (Său Victor), PN (Todirean Victor) – fiecărui reprezentant i-au
fost acordate cîte 30 min.
„GRT FM”: PN (Serghei Anastasov), CI (Nicolaie Dudoglo) candidat la funcţia de primar,
Comrat – fiecărui reprezentant i-au fost acordate cîte 18 min.

Concluzii
Radiodifuzorii care au declarat că vor reflecta campania electorală la alegerile locale
generale din 14 iunie 2015 au prezentat rapoartele săptămînale privind volumul de emisie electorală
difuzat la posturile de televiziune şi de radio pentru perioada 15-26 iunie 2015 (turul II) al alegerilor
locale generale.

Direcţia monitorizare TV
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