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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); 
Publika TV (“Prime time news” – ora de difuzare 19:00); Canal 3 (”Ştirile Canal 3”- ora de difuzare 
20:00); Canal 2 („Reporter” – ora de difuzare 19:00); N 4 („Obiectiv” – ora de difuzare 19:00); TV 7 
(“Ştiri” – ora de difuzare 17:30); PRO TV CHIŞINĂU („Ştiri” – ora de difuzare 20:00); Jurnal TV 
(“Jurnal” – ora de difuzare 19:00); Accent TV (”Accent info” – ora de difuzare 21:00); Euro TV 
(“ŞTIRI euro tv” – ora de difuzare 20:30); RTR Moldova (“ВЕСТИ MOLDOVA” – ora de difuzare 
15:50) şi Ren Moldova (“Новости 24 Молдова” – ora de difuzare 19:00).  

 
 
 
 
Perioada monitorizată 
 

Raportul cuprinde perioada 20-29 octombrie 2014.  
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*Notă: Lista abrevierilor: 
 
PREZ – Preşedintele / Preşedinţia Republicii Moldova; 
PARL – Parlamentul Republicii Moldova; 
GUV – Guvernul Republicii Moldova; 
Coal – Coaliţia de guvernare; 
PRIM – Primăria mun. Chişinău; 
ALŢII – Cetăţeni ai Republicii Moldova din diverse localităţi; 
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; 
PPP – Partidul Politic „PATRIA”; 
PVE – Partidul Politic Partidul Verde Ecologist; 
MSPR – Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie”; 
PCR – Partidul Politic „PARTIDUL COMUNIST REFORMATOR DIN MOLDOVA”; 
BEAMUV – Blocul Electoral „Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”; 
PPDA – Partidul Politic „Democraţia Acasă”; 
PPR – Partidul Politic Partidul „Renaştere”; 
APL – Autorităţile Publice Locale; 
PPNŢ – Partidul “Pentru Neam şi Ţară”; 
CI – Candidat Independent; 
PRIV – Actori politici reflectaţi şi în alte posturi decît funcţionari sau candidaţi electorali. 
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Capitolul I 
Reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 în cadrul principalelor buletine informative 
 
 
 

În perioada supusă monitorizării, 20-29 octombrie 2014, posturile de televiziune ”Moldova-1” 
(70 de subiecte), ”Prime” (50 de subiecte), ”Publika TV” (63 de subiecte), ”Canal 3” (43 subiecte), 
”Canal 2” (53 de subiecte), ”N 4” (50 de subiecte), ”TV 7” (60 de subiecte), PRO TV CHIŞINĂU” (43 
de subiecte), ”Jurnal TV” (40 de subiecte), ”Accent TV” (85 de subiecte), ”Euro TV” (40 de subiecte), 
”RTR Moldova” (50 de subiecte), ”Ren Moldova” (48 de subiecte) au difuzat 695 materiale în cadrul 
cărora au fost reflectaţi subiecţi politici. 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Reieșind din cele expuse mai sus au fost mediatizate 21 partide politice şi un candidat 

independent. Astfel, partidele de guvernământ au obținut 26,8%, iar cele de opoziție și extra 

parlamentare au acumulat 26,7%.din volumul total al subiecților politi reflectați în cadrul buletinelor de 

știri ale posturilor de televiziune supuse monitorizării. Dintre toate partidele politice implicate în 
campania electorală pentru alegerile parlamentare din 31 noiembrie, PDM a obţinut cel mai mare volum 
de reflectare – 15%, urmat de PCRM, cu 9,1%. PLDM a fost reflectat în volum de 7,5%, PLR – 4,3%, 
PPP – 4,4%, PSRM – 3,7%, iar PPRM – 2,9%. MPA a obţinut 2,8%, iar PL – 2,1%. Un volum mai mic 
de 1% au obţinut partidele politice PPCD, CI, PCR, PAD, PNL, MSPR, şi PVE. 
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Conotaţia reflectării:  
 

  
 
 
  De asemenea, în perioada de raport, în cadrul buletinelor informative partidele politice au fost 
mediatizate, în general, neutru, unele fiind reflectate atît pozitiv, cît şi negativ. Astfel, Guvernul, din 
volumul total de timp de 2 ore 40 min. 52 sec., a avut o conotaţie negativă pe parcursul a 46 min. 9 sec., 
iar pozitivă – 14 min. 13 sec., fiind urmat de PDM, cu 1 oră 44 min. 32 sec., dintre care cu conotaţie 
pozitivă 40 min. 18 sec., iar negativă – 14 min. 48 sec. Timpul total al PCRM a constituit 1 oră 3 min. 
25 sec., dintre care 4 min. 34 sec. a fost reflectat pozitiv, iar 7 min. 30 sec. – negativ. PLDM, din 
volumul total de timp de 52 min. 09 sec., a obţinut o conotaţie negativă de 12 min. 28 sec., iar pozitivă 
– de 8 min. 3 sec. Timpul total oferit PLR a fost de 29 min. 57 sec., fiind reflectat într-o conotaţie 
negativă 4 min. 45 sec., şi pozitivă – 4 min. 45 sec. Aproximativ de acelaşi volum de timp – 27 min. 29 
sec. – a beneficiat PPP, care a avut parte de o conotaţie negativă de 1 min. 12 sec., şi pozitivă – 20 sec. 
Timpul total al celorlalte partide reflectate, în majoritatea cazurilor, a avut o conotaţie neutră. Excepţie 
făcînd partidele politice MPA şi PL, care au obţinut o conotaţie uşor pozitivă, cît şi neutră. 
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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. 
Excepţie este postul de televiziune ”RTR Moldova”, care a prezentat subiectele electorale în apariţii 
indirecte. 

 
Conotaţia reflectării: 
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Iu. Leancă a beneficiat de un timp total de 47 min. 10 sec. (în calitate de prim-ministru – 46 
min. 32 sec., în calitate de membru PLDM – 35 sec.), dintre care cu o conotaţie pozitivă – 6 min. 58 
sec., şi negativă – 5 min. 50 sec., fiind urmat de liderul PLDM, V. Filat, cu un timp total de 33 min. 29 
sec., dintre care 6 min. 59 sec. – pozitiv, şi 5 min. 15 sec. – negativ. D. Chirtoacă a obţinut un volum 
total de 32 min. 59 sec. (în calitate de primar al capitalei – 30 min. 56 sec., în calitate de membru PL – 
23 sec.), din care cu o conotaţie pozitivă – 17 sec., iar negativă – 7 min. 5 sec. Timpul total obţinut de 
liderul PCRM, V. Voronin, a fost de 23 min. 02 sec., din care cu conotaţie pozitivă – 1 min 14 sec., şi 
negativă – 2 min. 50 sec. R. Usatîi şi S. Mocanu au fost beneficiat de un timp total de 19 min. 52 sec. şi, 
respectiv, 12 min. 50 sec., avînd o conotaţie puţin pozitivă şi negativă. Liderul PDM, M. Lupu, şi I. 

Corman (în calitate de președinte al Parlamentului – 4 min. 48 sec, în calitate de membru PDM – 11 
min. 59 sec.), au obţinut conotaţii pozitive din volumul total de timp de 19 min. 38 sec. şi, respectiv, 16 
min. 47 sec. Din toţi actorii politici, V. Plahotniuc a avut cea mai mare conotaţie negativă – 8 min. 49 
sec., din volumul total de 14 min. 45 sec., iar pozitivă – 2 min. 53 sec. 
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Moldova-1 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 14 min. 14 sec. 01 min. 14 sec. 12 min. 49 sec. 11 sec. 

PLDM 04 min. 26 sec. 01 min. 26 sec. 03 min. 00 sec. 0 

PDM 03 min. 27 sec. 01 min. 05 sec. 02 min. 22 sec. 0 

PCRM 03 min. 03 sec. 0 03 min. 03 sec. 0 

PL 02 min. 45 sec. 12 sec. 02 min. 33 sec. 0 

PPP 02 min. 27 sec. 0 02 min. 27 sec. 0 

MPA 01 min. 54 sec. 0 01 min. 07 sec. 47 sec. 

PSRM 01 min. 48 sec. 0 01 min. 48 sec. 0 

PPRM 01 min. 39 sec. 0 01 min. 39 sec. 0 

CI 01 min. 27 sec. 0 01 min. 27 sec. 0 

PRIM 01 min. 25 sec. 0 01 min. 25 sec. 0 

PLR 01 min. 17 sec. 10 sec. 01 min. 03 sec. 04 sec. 

ALŢII 56 sec. 0 56 sec. 0 

PPR 41 sec. 0 41 sec. 0 

PARL 39 sec. 0 39 sec. 0 

PAD 38 sec. 0 38 sec. 0 

PVE 36 sec. 0 36 sec. 0 

Coal 31 sec. 08 sec. 23 sec. 0 

MSPR 21 sec. 0 21 sec. 0 

PREZ 19 sec. 0 19 sec. 0 

PPCD 16 sec. 0 16 sec. 0 

PPM 14 sec. 0 14 sec. 0 

PFP 14 sec. 0 14 sec. 0 

PPDA 12 sec. 0 12 sec. 0 

PPNŢ 07 sec. 0 07 sec. 0 

PRIV 03 sec. 0 03 sec. 0 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
 

 
 

 
 Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
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Conotaţia reflectării: 
 

 
 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

Iu . Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 04 min. 06 sec. 0 04 min. 06 sec. 0 

V. Filat, PLDM 02 min. 41 sec. 01 min. 03 sec. 01 min. 38 sec. 0 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 02 min. 15 sec. 0 02 min. 15 sec. 0 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 01 min. 56 sec. 01 min. 01 sec. 55 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 01 min. 33 sec. 0 01 min. 33 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 01 min. 04 sec. 0 01 min. 04 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

S. Mocanu, MPA 56 sec. 0 31 sec. 25 sec. 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PL 13 sec. 0 13 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 40 sec. 0 40 sec. 0 

M. Ghimpu, PL 46 sec. 07 sec. 39 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 46 sec. 0 46 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

A. Reşetnicov, PCRM 42 sec. 0 42 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 0 0 0 0 

I. Corman, PARL 39 sec. 0 39 sec. 0 
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A. Oleinic, PPRM 37 sec. 0 37 sec. 0 

A. Oleinic, PRIV 0 0 0 0 

V. Tarlev, PPR 33 sec. 0 33 sec. 0 

V. Tarlev, PRIV 0 0 0 0 

M. Godea, PAD 27 sec. 0 27 sec. 0 

M. Godea, PRIV 0 0 0 0 

A. Prohniţchi, PVE 22 sec. 0 22 sec. 0 

A. Prohniţchi, PRIV 0 0 0 0 

V. Climenco, MSPR 21 sec. 0 21 sec. 0 

V. Climenco, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 19 sec. 0 19 sec. 0 

M. Garbuz, PPM 11 sec. 0 11 sec. 0 

M. Garbuz, PRIV 0 0 0 0 

N. Chirtoacă, PFP 10 sec. 0 10 sec. 0 

N. Chirtoacă, PRIV 0 0 0 0 

V. Costiuc, PPDA 08 sec. 0 08 sec. 0 

V. Costiuc, PRIV 0 0 0 0 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 
Comentarii: 
   

În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 
ale postului public de televiziune „Moldova-1” s-a axat pe următoarele subiecte: despre decizia 
primarului Dorin Chirtoacă de a conecta la agentul termic instituţiile şcolare şi blocurile de locuit din 
mun. Chişinău (20:10:2014); despre întrevederea ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile 
Bumacov, cu omologul său estonian, Iavari Padar, care au discutat despre identificarea soluţiilor de 
depăşire a problemelor ce ţin de exportul produselor agroalimentare pe piaţa Federaţiei Ruse 
(20.10.2014); despre micşorarea preţurilor la carburanţi. Ministrul Economiei, A. Candu, a dat asigurări 
că pînă la sfîrşitul săptămînii, preţurile la carburanţi vor scădea cu 50 de bani (21.10.2014); despre planul 
de compensare a Guvernului pentru agricultorii care au avut de suferit în urma embargoului impus de 
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Federaţia Rusă la importul legumelor şi fructelor din Republica Moldova. Preşedintele UniAgroProtect, 
Alexandru Slusari, susţine că decizia Guvernului de a compensa un kg de mere cu un leu nu poate 
acoperi pierderile agricultorilor (21.10.2014); despre decizia Guvernului privind reabilitarea sistemului 
de încălzire centralizată din mun. Bălţi (21.10.2014); despre decizia PDM privind susţinerea 
producătorilor de mere care au suferit în urma embargoului rusesc. Liderul PDM, M. Lupu, anunţă că 
formaţiunea pe care o conduce va insista ca producătorii de mere să obţină 1 leu 50 de bani pentru un 
kg (21.10.2014); despre liderul PLDM, V. Filat, care a avut o întîlnire cu studenţii de la Universitatea 
Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, unde a declarat că modernizarea sistemului educaţional a fost, este şi 
va rămîne prioritatea nr. 1 pentru liberali-democraţi (21.10.2014); despre comunicatul de presă al PL, 
prin care condamnă declaraţiile ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, care a ameninţat R. 
Moldova că ar putea trece prin aceeaşi soartă ca şi Ucraina, dacă va renunţa la statutul de neutralitate 
politică şi militară, iar Rusia ar putea recunoaşte independenţa Transnistriei, aceasta reprezentînd un 
pericol major pentru cetăţenii Republicii Moldova şi pentru viitorul statului, fiind o ameninţare directă 
şi explicită la adresa securităţii republicii (21.10.2014); despre nemulţumirea PSRM privind numărul mic 
de secţii de votare ce urmează a fi deschise în Rusia la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 
(21.10.2014); despre Partidul Comunist din Republica Moldova care a marcat 21 de ani de la fondarea 
formaţiunii (22.10.2014); despre aderarea avocatei Ana Ursachi la Partidul Liberal Reformator 
(22.10.2014); despre plecarea din partid a unor foşti membri ai Mişcării Populare Antimafie 
(22.10.2014); despre apelul video plasat pe site-ul oficial al PDM-ului în care liderul democraţilor, M. 
Lupu, îndeamnă formaţiunile mici să se alăture partidului pe care îl conduce (22.10.2014); despre decizia 
Comisiei Naţionale de Integritate de a investiga averile a şase membri ai Cabinetului de Miniştri, asta 
după ce în presă au apărut informaţii precum că aceştia ar fi tăinuit averi şi proprietăţi (23.10.2014); 
despre embargoul impus de Federaţia Rusă la importul produselor din carne din Republica Moldova 
(23.10.2014); despre decizia Primăriei Municipiului Chişinău privind demontarea gheretelor de pe str. 
Aleco Russo (23.10.2014); despre anunţul Partidul Popular din Republica Moldova privind organizarea 
unui protest împreună cu fermierii (23.10.2014); despre PDM, căruia i-a fost respinsă cererea de către 
Judecătoria Centru privind interzicerea MPA de a organiza manifestaţii şi mitinguri în imediata 
apropiere de întîlnirile PDM (24.10.2014); despre declaraţia lui R. Usatîi, care susţine că reprezentanţii 
poliţiei încearcă, la indicaţia lui V. Filat, să-i fabrice dosare penale, ca, ulterior, să fie exclus din cursa 
electorală (24.10.2014); despre depunerea dosarului la CEC de către consilierul municipal Oleg Cernei, 
pentru a se înscrie în cursa electorală (24.10.2014); despre declaraţia făcută de V. Filat referitor la 
prioritatea PDM de a asigura pentru următorii ani educaţie de calitate (25.10.2015); despre lansarea 
oficială a Partidului Liberal în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 
(26.10.2014); despre declaraţia lui Iu. Leancă referitor la un document semnat de I. Dodon în perioada 
în care acesta era ministru al Economiei şi în care se pronunţa pentru semnarea unui acord de comerţ 
liber cu UE (27.10.2014); despre conferinţa de presă organizată de R. Usatîi, în cadrul căreia acesta 
susţine că a fost consilierul fostului premier V. Filat (27.10.2014); despre acuzaţiile aduse de PCRM 
Comisie Electorale Centrală, precum că aceasta ar fi politizată (27.10.2014); despre avertizarea dată de 
CEC Mişcării Populare Antimafie, pentru că a obstrucţionat unele evenimente electorale ale PDM 
(27.10.2014); despre rapoartele financiare prezentate la CEC de către concurenţii electorali (28.10.2014); 
despre înregistrarea la CEC a doi potenţiali concurenţi electorali: un candidat independent – O. Brega, 
şi o formaţiune politică – ”Patrioţii Moldovei” (28.10.2014); despre conferinţa de presă organizată de 
un grup de membri PLR, la care aceştia declară că părăsesc formaţiunea şi aderă la PDM (29.10.2014); 
despre liderul formaţiunii Partidul ”Renaştere”, V. Tarlev, care afirmă că partidul pe care îl conduce va 
accede în viitorul Parlament, asta dacă voturile din 30 noiembrie nu vor fi falsificate (29.10.2014) etc. 

Astfel, din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Moldova-1”, Guvernul a avut o pondere de 31,2%, urmat 
de PLDM, cu 9,7%. PDM a avut o prezenţă de 7,6%, PCRM – 6,7%, PL – 6%, PPP – 5,4%, 
MPA – 4,2%, PSRM – 3,9%, PPRM – 3,6% şi CI – 3,2%. Reprezentanţii Primăriei au fost 
prezentaţi în volum de 3,1%, PLR – 2,8%, ALŢII – 2%, iar PPR – 1,5%. Cu aceeaşi pondere s-
au evidenţiat reprezentanţii Parlamentului, dar şi PAD, cu 1,4%, urmat de PVE, cu 1,3%. 
COAL a obţinut 1,1%, MSPR – 0,8%, PREZ – 0,7%, PPCD – 0,6%, PPM şi PFP au acumulat 
cîte 0,5% fiecare. PPDA a fost reflectat în volum de 0,4%, PPNŢ – 0,3% şi PRIV – 0,1% din 
volumul total al subiecţilor politici reflectaţi. 
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Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative au avut o conotaţie a reflectării, în 
general, neutră şi uşor pozitivă. Excepţie face partidul politic Mişcarea Populară Antimafie, care a avut 
o conotaţie negativă datorită reportajului din 22.10.2014, în care trei foşti membri ai MPA şi-au anunţat 
plecarea din formaţiune. Aceştia şi-au argumentat gestul prin faptul că erau nemulţumiţi de preşedintele 
mişcării, Sergiu Mocanu, care, după părerea lor, era prea autoritar: ”El a utilizat personal banii partidului, în 
mărime de cel puţin 1 milion de lei. Avem un lider de partid care declară în gura mare că toţi cei care se află la putere 
sînt nişte corupţi, mafioţi, dar, de fapt, el tot se conduce de aceleaşi idei”. În apărarea liderului MPA au sărit mai 
mulţi activişti ”Antimafie”, care au spus că declaraţiile foştilor membri sînt nişte aberaţii. MPA a 
obţinut o conotaţie negativă şi datorită subiectului din 24.10.2014, în care Judecătoria Centru a respins 
cererea PDM împotriva Mişcării Populare Antimafie cu privire la interzicerea de a desfăşura manifestaţii 
şi mitinguri în imediata apropiere a întîlnirilor PDM. Democraţii susţin că respectă decizia instanţei şi că 
formaţiunea pe care o reprezintă a încercat prin solicitarea sa să pună capăt acţiunilor Antimafie de a 
şifona imaginea Partidului Democrat: ”Mişcarea Populară Antimafie, tutuind prin trompete, folosind diverse 
slogane înjositoare, a încercat să denigreze imaginea partidului”.  

Guvernul a fost reflectat uşor pozitiv în reportajul despre scăderea preţurilor la carburanţi cu 
minimum 50 de bani. Astfel, ministrul Economiei, A. Candu, a dat asigurări că pînă la sfîrşitul 
săptămînii, preţurile la carburanţi vor scădea. De asemenea, în subiect se menţionează că decizia privind 
micşorarea preţurilor la carburanţi a fost luată în timpul unei şedinţe cu uşile închise între ministrul 
Economiei, A. Candu, şi petrolişti (21.10.2014). Un alt reportaj, în care este pusă în lumină pozitivă 
activitatea Guvernului, este difuzat la data de 22.10.2014, în cadrul căruia 25 de copii din familii 
vulnerabile au beneficiat de o vacanţă gratuită la mare în Turcia. Călătoria a fost organizată de Guvernul 
Republicii Moldova în parteneriat cu Ambasada Turciei la Chişinău. Conotaţia pozitivă oferită 
Guvernului se datorează subiectului din 24.10.2014, care anunţă că producătorii agricoli vor primi 
compensaţii de la stat pentru pierderile suportate în urma embargoului impus de Federaţia Rusă.  

PLDM a avut o conotaţie uşor pozitivă datorită subiectului din 21.10.2014, în cadrul căruia 
liderul PLDM, V. Filat, dă asigurări în timpul unei întîlniri cu studenţii de la Universitatea Pedagogică 
de Stat ”Ion Creangă” că modernizarea sistemului educaţional a fost, este şi va rămîne pentru 
formaţiune prioritatea nr. 1. De asemenea, V. Filat a subliniat că acţiunile PLDM se vor axa în 
continuare pe edificarea unui stat de drept, o economie prosperă şi o ţară reîntregită, pilonul însă îl 
constituie asigurarea unei educaţii de calitate: ”Trebuie să investim în educaţie şi în viitorul nostru, şi toate aceste 
lucruri vor fi posibile pentru viitor să fie realizate doar într-un proces de integrare europeană autentic”. Se dă un 
sincron de la această întîlnire, o studentă afirmă: ”Cred şi sînt sigură că doar PLDM-ul este acel partid care va 
aduce Uniunea Europeană la noi acasă”.  

PDM a obţinut o conotaţie uşor pozitivă datorită subiectului din 21.10.2014, în care se 
menţionează că PDM, în frunte cu M. Lupu, va insista ca producătorii care au avut de suferit în urma 
embargoului rusesc să obţină compensaţii în sumă de 1,50 de bani pentru 1 kg de mere. În acest sens, 
Marian Lupu susţine: ”Nici un fel de scădere şi coborîre, pentru că orice coborîre o să ducă la pierderi pentru 
agricultori, care nu o să fie acoperite şi nici compensate”. La data de 22.10.2014 a fost difuzat subiectul în cadrul 
căruia liderul PDM, M. Lupu, îndeamnă formaţiunile politice mici să se alăture partidului pe care îl 
conduce. Totodată, M. Lupu declară că Partidul Democrat este deschis pentru orice formaţiune politică: 
”Noi, în Partidul Democrat, sîntem deschişi să ascultăm, să discutăm cum am putea face mai bine pentru ţară şi pentru 
oameni. Veniţi în Partidul Democrat! Haideţi să nu creăm confuzii prin zarvă electorală, să nu risipim voturile, ideile şi 
oamenii de calitate”. Un alt subiect a fost difuzat la data de 28.10.2014, în care se menţionează că a fost 
lansată platforma online de voluntariat www.prieteni.md. Platforma este destinată tuturor tinerilor din 
ţară care vor să-şi facă vocea auzită. Se dă sincron cu unul dintre liderii platformei, care a afirmat: ”Vom 
pune umărul ca de astăzi înainte tinerii din ţara noastră şi de peste hotare să facă lucruri frumoase alături de PDM”.  

 Iu. Leancă a fost reflectat doar în calitate de prim-ministru, care a avut cea mai mare 
pondere de reflectare în ştiri – 19,1%. Acesta a fost urmat de liderul PLDM, V. Filat, care a 
acumulat 12,5%, de R. Usatîi – 10,5%, de M. Lupu – 9,0%, de I. Dodon – 7,2%, de V. Voronin – 
5,0%, de S. Mocanu – 4,4%, de D. Chirtoacă – 4,1% (în calitate de membru PL – 13 sec, în 
calitate de primar al capitalei - 40 sec.). Cu aceeaşi pondere de 3,6% s-au evidenţiat M. 
Ghimpu şi O. Cernei. A. Reşetnicov a beneficiat de un volum de 3,3%, iar I. Corman a fost 

reflectat doar în calitate de președinte al Parlamentului – 3,0%, A. Oleinic – 2,9%, V. Tarlev – 
2,6%. M. Godea, A. Prohniţchi şi V. Climenco au fost reflectaţi în volum de 2%. De asemenea, 
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cu aceeaşi pondere de 1% s-au evidenţiat preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, N. 
Chirtoacă, V. Costiuc şi N. Garbuz.  

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă a liderilor politici se datorează reflectării lor în cadrul subiectelor menţionate mai sus.  
 

În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 

la prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 

data de 27.10.2014, ora 19:15:56, postul public de televiziune ”Moldova-1” a difuzat, în cadrul 

principalului buletin de ştiri, subiectul ”Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare...”, care 

are la bază rezultatele sondajului de opinie realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din 

Republica Moldova. Potrivit sondajului, PCRM ar obţine circa 21,8%, comuniştii fiind în cădere liberă 

faţă de luna trecută. Pe poziţia a doua s-ar clasa PLDM, cu peste 15 la sută, şi ei în scădere cu mai mult 

de 3 la sută. Partidul PDM ar acumula circa 11,3 la sută, iar PPP – 8,1%. PL şi PSRM ar accede în 

Parlament cu peste 7 la sută din sufragii. Potrivit aceluiaşi sondaj de opinie, în topul politicienilor care 

se bucură de cea mai mare încredere din partea populaţiei se află liderul PCRM. În Vladimir Voronin au 

încredere peste 20 la sută din respondenţi. Acesta este urmat de premierul Iurie Leancă, cu 18,6%. 

Poziţia a 3-a îi aparţine lui Vlad Filat, cu 11,5 %. Peste 10 la sută din încrederea respondenţilor se 

bucură liderul PDM, Marian Lupu. În subiect a fost respectat parţial art. 48 din Regulamentul privind 

reflectarea campaniei electorale. Lipsesc următoarele puncte: comanditarul sondajului şi sursa de 

finanţare, dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică 

electorală, în conformitate cu art. 641 alin. (10) din Codul electoral. 
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Prime 
 
 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 19 min. 02 sec. 10 min. 57 sec. 8 min. 05 sec. 0. 

GUV 7 min. 13 sec. 1 min. 02 sec. 5 min. 18 sec. 53 sec. 

PCRM 5 min. 13 sec. 18 sec. 4 min. 14 sec. 41 sec. 

PRIM 2 min. 21 sec. 0. 2 min. 13 sec. 8 sec. 

PPRM 2 min. 20 sec. 24 sec. 1 min. 56 sec. 0 

PARL 2 min. 01 sec. 17 sec. 1 min. 44 sec. 0 

PRIV 1 min. 58 sec. 1 min. 04 sec. 54 sec. 0 

ALŢII 1 min. 33 sec. 0 1 min. 33 sec. 0 

PLR 1 min. 12 sec. 0 1 min. 01 sec. 11 sec. 

PLDM 40 sec. 0 37 sec. 3 sec. 

MPA 23 sec. 0 0 23 sec. 

PSRM 16 sec. 0 13 sec. 3 sec. 

Coal 13 sec. 4 sec. 9 sec. 0 

PL 9 sec. 0 9 sec. 0 

PVE 7 sec. 0 7 sec. 0 

PPP 5 sec.  0 5 sec. 0 

PPCD 3 sec. 0 3 sec. 0 

BEAMUV 3 sec.  0 3 sec.  0 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 

 

 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

M. Lupu, PDM 4 min. 42 sec. 3 min. 14 sec. 1 min. 28 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 
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I. Corman, PDM 1 min. 59 sec. 1 min.  59 sec. 0 

I. Corman, PARL 2 min. 01 sec. 17 sec. 1 min. 44 sec. 0 

D. Chirtoacă, PL 4 sec. 0 4 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 2 min. 21 sec. 0 2 min. 13 sec. 8 sec. 

V. Voronin, PCRM  2 min. 07 sec. 11 sec.  1 min. 46 sec. 10 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

I. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

I. Leancă, GUV 1 min. 25 sec. 0 1 min. 25 sec. 0 

V. Plahotniuc, PDM 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PRIV 1 min. 19 sec. 38 sec. 41 sec. 0 

A. Oleinic, PPRM 46 sec. 0 46 sec. 0 

A. Oleinic, PRIV 0 0 0 0 

A. Reşetnicov, PCRM 45 sec. 0 45 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

V. Cosarciuc, PPRM 33 sec. 0 33 sec. 0 

V. Cosarciuc, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 0 0 0 0 

O. Cernei, PRIV 3 0 3 0 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 

Comentarii: 
 

În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 
ale postului de televiziune „Prime” s-a axat pe următoarele subiecte: despre decizia autorităţilor locale 
de a conecta blocurile de locuit şi alte instituţii publice la agentul termic (20.10.2014); despre campania 
”Renaşte Moldova”, care şi-a atins obiectivul. Campanie iniţiată de Fundaţia ”Edelweis”, al cărei 
fondator este V. Plahotniuc (20.10.2014); despre refugiaţii din Transnistria, care au ieşit la proteste, 
învinuind autorităţile capitalei că îi împiedică să-şi privatizeze locuinţele, care le-au fost date în folosinţă 
în anul 2008 (20.10.2014); despre ”Expresul PDM”. Democraţii le-au vorbit oamenilor despre reforma 
căilor ferate şi Acordul de comerţ liber cu UE (20.10.2014); despre lansarea oficială a Partidului Popular 
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din Republica Moldova în campania electorală (20.10.2014); despre hotărîrea Guvernului de a deschide 
105 secţii de votare în 35 de ţări pentru alegerile parlamentare din noiembrie curent (20.10.2014); 
despre nemulţumirea primarului D. Chirtoacă privind modul în care funcţionează sistemul de 
monitorizare a traficului rutier (20.10.2014); despre declaraţiile ministrului Economiei, A. Candu, 
referitor la micşorarea preţurilor la carburanţi (21.10.2014); despre vizita liderului democrat M. Lupu în 
satul Cotujenii Mari, r-nul Şoldăneşti (21.10.2014); despre declaraţia PDM referitor la acţionarea în 
judecată a Mişcării Populare Antimafie pentru instigare la ură şi violenţă (21.10.2014); despre discuţiile 
ministrului Economiei, A. Candu, cu importatorii de petrol, în scopul micşorării preţurilor la carburanţi 
(22.10.2014); despre prezentarea unui elicopter medical de ultimă generaţie pe aeroportul din Chişinău 
(22.10.2014); despre reprezentanţii PDM care au mers prin localităţile din ţară pentru a discuta cu 
cetăţenii (22.10.2014); despre sărbătorirea de către PCRM a 21 de ani de la constituirea partidului 
(22.10.2014); despre îndemnul PDM către partidele cu şanse mici de a trece pragul electoral, de a adera 
la formaţiunea democrată (22.10.2014); despre declaraţiile fostului ideolog al PCRM, M. Tkaciuk, 
referitor la candidatura controversatului om de afaceri V. Platon, care urma să facă parte din echipa 
comuniştilor (22.10.2014); despre Partidul Popular din Moldova, care a cerut Guvernului să reacţioneze 
la declaraţiile candidaţilor la Preşedinţia României, referitoare la statutul de neutralitate al Republicii 
Moldova (22.10.2014); despre vizita PDM în mai multe localităţi ale ţării, unde au prezentat propuneri 
concrete pentru dezvoltarea sectorului agrar (23.10.2014); despre acuzaţiile aduse Guvernului de 
copreşedintele Partidului Popular din Moldova, V. Cosarciuc, referitor la reducerea compensaţiilor 
pentru producătorii agricoli, pe care le-a numit artificiale (23.10.2014); despre declaraţiile ministrului 
Economiei, A. Candu, privind necesitatea suplinirii cu încă 50 de milioane de lei a compensaţiilor 
pentru fermieri (23.10.2014); despre Caravana PDM, care a ajuns la Ocniţa şi Bălţi, unde democraţii le-
au vorbit oamenilor despre proiectele sale (24.10.2014); despre consilierul municipal O. Cernei, care a 
depus actele la CEC pentru a participa în calitate de candidat independent la scrutinul din 30 noiembrie 
(24.10.2014); despre aniversarea a 125 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Etnografie, la care a 
participat ministrul degrevat al Culturii, M. Babuc (24.10.2014); despre solicitarea Asociaţiei 
producătorilor de fructe ”Nord-Fruct” către Guvern pentru a soluţiona criza creată în urma 
îngheţurilor (25.10.2014); despre fermierii din raioanele Ştefan-Vodă şi Străşeni, care au declarat în 
cadrul întîlnirilor cu membrii PDM că dacă impozitele vor fi micşorate, ei vor deveni mai competitivi 
(25.10.2014); despre întrunirea ministrului Economiei, A. Candu, cu petroliştii, în cadrul căreia s-a 
discutat despre micşorarea preţurilor la carburanţi (26.10.2014); despre întîlnirea preşedintelui 
Parlamentului, I. Corman, cu alegătorii din Floreşti (26.10.2014); despre rapoartele financiare prezentate 
la CEC de către concurenţii electorali (26.10.2014); despre rezultatele sondajului realizat de Asociaţia 
Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova (26.10.2014); despre prezentarea de către 
preşedintele Parlamentului, I. Corman, a unui program de dezvoltare economică în cadrul Universităţii 
Agrare de Stat (27.10.2014); despre anunţul primarului D. Chirtoacă referitor la intenţia de a-şi 
suspenda activitatea şi a se încadra în campania electorală (27.10.2014); despre decizia PCRM de a 
număra, în paralel cu CEC, voturile exprimate la scrutinul din 30 noiembrie curent (27.10.2014); despre 
Planul de dezvoltare a mediului de afaceri şi atragerea investiţiilor străine, prezentat de preşedintele 
PDM, M. Lupu, şi ministrul degrevat al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, V. Botnari, 
angajaţilor Aeroportului internaţional Chişinău (27.10.2014); despre agricultorii care cer Guvernului 
resurse financiare pentru pierderile suportate în urma îngheţurilor (28.10.2014); despre reprezentanţii 
PDM care au mers la Făleşti şi Criuleni, unde au discutat cu localnicii despre obiectivele planului 
economic (28.10.2014); despre înscrierea în cursa electorală a Partidului Ecologist ”Alianţa Verde” 
(28.10.2014); despre protestele din faţa Guvernului ale profesorilor universitari din Chişinău şi Bălţi 
(29.10.2014); despre producătorii de fructe din raioanele de nord, care solicită Guvernului compensaţii 
pentru pierderile suportate (29.10.2014); despre 20 de membri ai PLR care au părăsit formaţiunea şi au 
aderat la PDM (29.10.2014); despre declaraţiile liderului Partidului Popular Republican, A. Oleinic, 
referitor la faptul că Moldova are nevoie de o înnoire totală a clasei politice (29.10.2014); despre 
întîlnirea liderului PDM, M. Lupu, cu locuitorii din Sîngerei, Mingir şi Hînceşti (29.10.2014) etc.  

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Prime”, PDM a avut o pondere de 42,4%, urmat de GUV, 

cu 16,1%. PCRM a obţinut 11,6%, PRIM – 5,2%, iar reprezentanţii Parlamentului au acumulat 
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4,5%. PRIV a obţinut 4,4%, ALŢII – 3,5%, PLR – 2,7%, PLDM – 1,5%, MPA – 0,9%, PSRM – 

0,6%, Coal – 0,5%, PL şi PVE au fost reflectaţi în volum de 0,3% fiecare. PPP a acumulat 0,2%, 

iar PPCD şi BEAMUV au avut 0,1%. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de către postul de 
televiziune ”Prime” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît şi 
negativ, cu excepţia PDM, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie accentuat pozitivă: despre vizita 
democraţilor la mai multe întreprinderi din Chişinău, unde au discutat despre reformarea căilor ferate 
din Republica Moldova şi Acordul de liber schimb cu UE (20.10.2014); despre vizita liderului democrat 
M. Lupu în satul Cotujenii Mari, r-nul Şoldăneşti, unde a declarat că vrea să le dea agricultorilor o mînă 
de ajutor, cum ar fi introducerea impozitului unic în agricultură (21.10.2014); despre cîţiva membri ai 
Partidului Democrat care au mers în vizită prin localităţile din ţară pentru a discuta cu localnicii despre 
reformele în agricultură şi tinerii specialişti, care ar trebui să beneficieze de investiţii din partea statului 
(22.10.2014); despre îndemnul liderului democraţilor, M. Lupu, adresat concurenţilor electorali cu şanse 
minime la alegerile din noiembrie să se retragă din cursă şi să susţină PDM de a apăra Republica 
Moldova de extremism: ”Haideţi împreună să facem Moldova mai bună pentru cetăţeni, să fim uniţi împotriva celor 
care vor conflicte, răfuieli şi dictatură” (22.10.2014); despre vizita candidaţilor PDM în diferite localităţi ale 
ţării, unde au făcut propuneri concrete pentru dezvoltarea sectorului agrar (23.10.2014); despre caravana 
PDM, care a ajuns la Ocniţa, unde liderul PDM, M. Lupu, a propus ca agricultorii moldoveni să meargă 
în Uniunea Europeană pentru schimb de experienţă cu fermierii de acolo (24.10.2014); despre întîlnirea 
PDM cu fermierii din raioanele Ştefan-Vodă şi Străşeni, în cadrul cărora candidaţii democraţi au 
declarat că au deja soluţii reale pentru soluţionarea problemelor fermierilor (25.10.2014); despre 
întîlnirea reprezentanţilor PDM cu alegătorii din Floreşti, la care preşedintele Parlamentului, I. Corman, 
a menţionat că tinerii care vor să deschidă o afacere în domeniul agriculturii ar putea beneficia de 
împrumuturi nerambursabile în valoare de 10 mii de euro şi, probabil, anii 2015-2016 ar putea fi 
declaraţi ”Anii agriculturii” (26.10.2014); despre prezentarea de către preşedintele Parlamentului, I. 
Corman, în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Chişinău, a unui program de dezvoltare economică 
(27.10.2014); despre Planul de dezvoltare a mediului de afaceri şi atragerea investiţiilor străine, prezentat 
de preşedintele PDM, M. Lupu, şi Ministrul degrevat al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, V. 
Botnari, angajaţilor Aeroportului internaţional Chişinău (27.10.2014); despre reprezentanţii PDM care 
au mers la Făleşti şi Criuleni, unde au discutat cu localnicii despre obiectivele planului economic 
(28.10.2014); despre întîlnirea liderului PDM, M. Lupu, cu alegătorii din Sîngerei, Mingir şi Hînceşti, 
unde a discutat despre faptul că statul trebuie să sprijine unificarea şi reintegrarea familiilor în condiţiile 
în care mulţi moldoveni sînt plecaţi peste hotare (29.10.2014) etc.  

O conotaţie slab pozitivă a obţinut şi Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul 

subiectelor: despre declaraţiile ministrului Economiei, A. Candu, referitoare la micşorarea preţurilor la 

carburanţi (21.10.2014); despre discuţiile ministrului Economiei, A. Candu, cu importatorii de petrol, în 

scopul micşorării preţurilor la carburanţi (22.10.2014, 26.10.2014); despre declaraţiile ministrului 

Economiei, A. Candu, privind necesitatea suplinirii cu încă 50 de milioane de lei a compensaţiilor 

pentru fermieri (23.10.2014). 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Prime”, liderul 
PDM, M. Lupu a acumulat 26,0%, fiind urmat de I. Corman cu 22,1% (în calitate de membru 

de partid PDM – 1 min. 59 sec., în calitate de președinte al Parlamentului – 2 min. 1 sec.). D. 
Chirtoacă a obţinut 13,4% (în calitate de membru PL – 4 sec., în calitate de primar al capitalei – 

2 min. 21 sec.), iar V. Voronin – 11,7%.  Iu. Leancă a fost obțiunt – 7,8% datorită funcției pe 

care o deține, V. Plahotniuc – 7,3%, A. Oleinic – 4,2%, A. Reşetnicov – 4,1%, iar V. Cosarciuc 
şi O. Cernei au fost reflectaţi în volum de 0,3%. 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă a liderilor politici se datorează reflectării lor în cadrul subiectelor menţionate mai sus.  

 
În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 

la prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 
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Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 
data de 27.10.2014, ora 21:05:33, postul de televiziune ”Prime” a difuzat, în cadrul principalului buletin 
de ştiri, subiectul despre rezultatele unui nou sondaj, realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor 
din Moldova, cu privire la scrutinul din 2014, care stabileşte că democraţii au urcat semnificativ în topul 
preferinţelor, însă o scădere în această direcţie se observă la PCRM. Preşedintele ASDM, Victor 
Mocanu, a declarat că PCRM a decăzut la capitolul încrederea electoratului, din cauza activităţii 
preşedintelui de partid. În reportaj lipsesc date despre comanditarul sondajului, sursa de finanţare, la fel 
şi dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală, în 
conformitate cu art. 641 alin. (10) din Codul Electoral.  

 
În perioada supusă monitorizării, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului au parvenit 3 

sesizări (nr. 651, nr. 652 din 23.10.2014 şi nr. 659 din 29.10.2014) din partea AO ”APOLLO” cu privire 

la monitorizarea conţinutului programelor informative difuzate de către postul de televiziune ”Prime”.  

În temeiul prevederilor art. 37 din Codul audiovizualului, Direcţia monitorizare TV din cadrul 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea subiectelor menţionate în sesizările 
AO „APOLLO”.  

Astfel, pe data de 23.10.2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit sesizarea 
nr. 651 din partea AO ”APOLLO”, în care se menţionează că postul de televiziune ”Prime”, ce 
„aparţine mogulului Plahotniuc şi PDM”, încalcă cadrul legal electoral. Astfel, în sesizare se face trimitere la 
buletinul de ştiri difuzat de postul de televiziune ”Prime” la data de 22 octombrie curent, ora 09:00, în 
cadrul căruia ar fi plasat spotul publicitar despre PDM, cu menţiunea ”Achitat din fondul electoral”. 

În această ordine de idei, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea 
postului de televiziune ”Prime” cu suspendarea licenţei de emisie pe perioada campaniei electorale, 
avînd în vedere multiplele încălcări documentate şi sesizate în ultima perioadă de timp. 

Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune ”Prime” a difuzat, la data de 22 
octombrie curent, în cadrul buletinului informativ ”Primele ştiri” (09:01), un subiect despre vizita 
democraţilor în raionul Şoldăneşti (cu durata de 2 min. 23 sec.), unde aceştia au vorbit despre tezele 
incluse în planul agricol propus spre realizare. Reportajul a fost delimitat, la început şi sfîrşit, de celelalte 
subiecte prin semnalul optic ”Electorala 2014”.  

Reieşind din cele expuse mai sus, postul de televiziune ”Prime” nu a comis abateri de la 
legislaţia audiovizuală. 

 
La 23 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare (nr. 

652) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că postul de televiziune ”Prime” a comis 
derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) din Codul audiovizualului şi pct. 17, 19 şi 
20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 
în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.  

AO ”APOLLO” susţine că la data de 19 şi 20 octombrie 2014, buletinele de ştiri difuzate de 
către postul de televiziune menţionat mai sus a abundat în materiale propagandistice. Astfel, petiţionarul 
face referinţe la subiectele despre prezentarea unui maraton de colectare de fonduri pentru ”Centrul 
Mamei şi Copilului” din Chişinău, care, în opinia AO ”APOLLO”, nu este altceva decît ”lustruirea 
imaginii electorale a oligarhului Plahotniuc”, şi ”Expresul PDM”, în cadrul căruia se relatează despre faptul 
cum deputaţii PDM au făcut campanie electorală în localitatea Basarabeasca.  

În acest context, AO ”APOLLO” specifică că postul de televiziune ”Prime” difuzează materiale 
propagandistice în care PDM este favorizat în raport cu ceilalţi concurenţi electorali. În această ordine 
de idei, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea postului de televiziune 
”Prime”cu suspendarea licenţei de emisie pe perioada campaniei electorale. 

Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune ”Prime” (la 19 octombrie – ora: 
21:01:09, durata: 5 min. 24 sec.; şi 20 octombrie – ora: 21:04:25, durata: 2 min. 35 sec) a difuzat, în 
cadrul buletinelor informative, subiectul despre campania caritabilă de strîngere de fonduri ”Renaşte 
Moldova”. 

Astfel, în cadrul subiectului se menţionează că timp de 6 luni, din donaţii au fost colectate un 
milion de euro pentru modernizarea Institutului Mamei şi Copilului. Cecul în valoare de 1 milion de 



 23 

euro a fost înmînat reprezentanţilor institutului de prezentatoarea TV din România, A. Marin, şi 
fondatorul ”Edelweiss”, V. Plahotniuc. A. Marin a ţinut să menţioneze că jumătate din sumă a fost 
donată de V. Plahotniuc, care, la rîndul său, a declarat că ”Renaşte Moldova” nu este ultima campanie, 
şi că pe viitor vor fi iniţiate şi alte proiecte: ”Rezultatul ne motivează să nu ne oprim aici. O să extindem 
experienţa acestui proiect şi prin alte maternităţi, instituţii medicale şi, de ce nu, poate şi de alte profile”. Reieşind din 
cele expuse mai sus, postul de televiziune ”Prime” nu a comis abateri de la legislaţia audiovizuală în 
cadrul subiectului dat. 

Un alt material la care se face trimitere în sesizare este subiectul despre turneul PDM în raionul 
Basarabeasca. Aşadar, în reportaj se menţionează că reprezentanţii PDM, în cadrul discuţiilor cu 
locuitorii raionului Basarabeasca, au declarat că printre principalele obiective pe care trebuie să le 
realizeze autorităţile ţării noastre sînt dezvoltarea serviciilor sociale şi modernizarea infrastructurii. În 
continuare sînt prezentate secvenţe video în care V. Buliga, ministrul degrevat al Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, este îmbrăţişată de cei prezenţi şi face cumpărături într-o hală de carne. După care, 
V. Buliga afirmă că ”PDM şi în continuare va lupta cu sărăcia şi va face tot posibilul ca veniturile familiilor să 
crească”.  

La fel, este difuzată o secvenţă video în care deputatul S. Sîrbu încearcă să convingă o locuitoare 
că ”Moldova va avea drumuri europene, şcoli europene, spitale europene”, asta pentru că ei (făcînd referire la 
PDM) ”vor să lucreze ca să fie bine”. 

În subiect se mai afirmă că autorităţile raionului, dar şi locuitorii din Basarabeasca au salutat 
decizia democraţilor de a discuta cu ei la faţa locului (secvenţe video în care atît preşedintele raionului, 
cît şi localnicii se expun pozitiv asupra iniţiativelor şi realizărilor partidului). 

La finele subiectului, se precizează că în cadrul ”Expresului PDM”, democraţii vizitează 
localităţile din ţară, unde discută cu oamenii despre problemele şi dorinţele lor pentru a definitiva 
programul electoral al formaţiunii. 

Reieşind din cele expuse mai sus, s-a constatat că subiectul despre ”Expresul PDM” a avut un 
caracter electoral accentuat cu  scopul de a determina consumatorii de programe de a-şi face concluziile 
corespunzătoare asupra formaţiunii politice în cauză. 

 
La 29 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare (nr. 

659) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că posturile de televiziune ”Prime” a comis 
derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) din Codul audiovizualului şi pct. 17, 19 şi 
20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 
în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. AO ”APOLLO” susţine că emisiunile 
informative difuzate de ”Prime”, în perioada 24-27.10.2014, conţin ”elemente crase de propagandă electorală şi 
manipulare a opiniei publice în favoarea unui singur partid”.  

Reieşind din cele expuse, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea 
postului TV ”Prime” prin suspendarea licenţei de emise pe parcursul campaniei electorale, avînd în 
vedere multiplele încălcări documentate, pentru utilizarea instrumentelor de propagandă, manipularea 
opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de montaj. 

Luînd în considerare că petiţionarul nu specifică direct favorizarea cărui partid politic a avut loc 
în cadrul buletinelor de ştiri de la postul de televiziune ”Prime”, rezultatele monitorizării au atestat 
reflectarea activităţii următoarele partide politice: PDM, GUV, PCRM, PRIM, PPRM, PARL, PLR, 
PLDM, MPA, PSRM, PL, PVE, PPP, PPCD, BEAMUV. 

 

De asemenea, la 22 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o 
contestaţie din partea reprezentantului MPA la Comisia Electorală Centrală, Nicolae Raileanu, în care 
acesta atenţionează CCA precum că postul de televiziune ”Prime” a difuzat, la data de 20 octombrie 
2014, în cadrul buletinului informativ de la ora 21.00, reportajul despre lansarea de către Poşta 
Moldovei a unui nou serviciu, în parteneriat cu autorităţile Italiei. Astfel, în susţinerea contestaţiei, 
contestatorul invocă motivul că la lansarea serviciului dat a fost prezent, alături de prim-ministrul Iu. 
Leancă şi ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelenţa Sa Enrico Nunziata, şi candidatul 
electoral PDM, Pavel Filip, acesta fiind prezentat în calitate de ministru al Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor. De asemenea, Nicolae Raileanu susţine că Pavel Filip a acordat şi un interviu în calitate 
de ministru. 
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În acest context, contestatorul solicită examinarea contestaţiei. 
În temeiul prevederilor art. 37 din Codul audiovizualului, Direcţia monitorizare TV din cadrul 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea reportajului sus-menţionat. 
Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune ”Prime” a difuzat, la data de 

20.10.2014, în cadrul buletinului informativ ”Primele ştiri” (ora: 21:00), subiectul despre lansarea de 
către Poşta Moldovei a unui nou serviciu (ora: 21:10:02, durata: 2 min. 19 sec.), în parteneriat cu 
autorităţile Italiei. Astfel, în subiect se menţionează că din data de 6 octombrie, moldoveni care locuiesc 
sau muncesc în Italia pot transmite bani rudelor din Republica Moldova prin poştă, achitînd o taxă de 5 
euro.  

În continuare este difuzat un material video în care Pavel Filip (prezentat în calitate de ministru al 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) afirmă că pentru concetăţenii noştri aflaţi în Italia, transferul de 
bani de peste hotare în Republica Moldova era o problemă, pentru că comisioanele erau mari, iar ei erau 
puşi în situaţia să transfere bani prin intermediul microbuzelor sau cunoştinţelor, cu riscul ca aceşti bani 
să nu ajungă acasă. 

În acest sens, în reportaj se menţionează că autorităţile italiene au negociat cu oficialii de la 
Chişinău mai bine de jumătate de an şi că acordul a fost semnat pentru a ajuta Republica Moldova să se 
integreze mai repede în sistemul de plăţi european.  

De asemenea, este descrisă procedura de transferare a banilor, care este una extrem de simplă: 
expeditorul completează un formular la orice oficiu poştal, în care indică adresa persoanei căreia vrea 
să-i trimită banii. Timp de două zile, suma ajunge în Moldova, iar beneficiarul poate să-i ridice de la 
orice oficiu poştal de la noi din ţară.  

În această ordine de idei, menţionăm că postul de televiziune ”Prime” i-a acordat doar acoperire 
adiţională candidatului electoral din partea PDM, P. Filip.  

 
Totodată, este de specificat că postul de televiziune ”Prime” şi-a expus poziţia asupra 

contestaţiei Mişcării Populare Antimafie, calificînd  învinuirile drept nefondate şi eronate. Astfel, 
reprezentanţii postului de televiziune ”Prime” atrag atenţia asupra faptului că P. Filip a depus cererea de 
degrevare din funcţia de ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în termenele stabilite de 
CEC, adică pe data de 15 octombrie 2014. Participarea dlui P. Filip în cadrul întrevederii oficiale 
reflectate în mass-media a fost doar în calitate de invitat şi participant – specialist în domeniul respectiv. 
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Publika TV 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 21 min. 37 sec. 10 min. 38 sec. 10 min. 59 sec. 0 

GUV 9 min. 27 sec. 11 sec. 8 min. 17 sec. 59 sec. 

PRIM 4 min. 32 sec. 0 4 min. 23 sec.  9 sec. 

PRIV 3 min. 09 sec. 1 min. 02 sec. 2 min. 07 sec. 0 

PCRM 3 min. 04 sec. 27 sec. 2 min. 23 sec. 14 sec. 

PPRM 2 min. 40 sec. 11 sec. 2 min. 29 sec. 0 

MPA 2 min. 06 sec. 0 15 sec. 1 min. 51 sec. 

ALŢII 1 min. 54 sec. 0 1 min. 54 sec. 0 

PLR 1 min. 23 sec. 19 sec. 30 sec. 34 sec. 

PSRM 35 sec. 0 35 sec. 0 

CI 31 sec.  0 31 sec. 0 

PLDM 17 sec. 0 17 sec. 0 

Coal 16 sec. 0 12 sec. 4 sec. 

PL 6 sec. 0 6 sec. 0 

PAD 6 sec. 0 6 sec. 0 

PPP 5 sec. 0 5 sec. 0 

PVE 4 sec. 0 4 sec. 0 

PPM 4 sec. 0 4 sec. 0 

PARL 1 sec. 0 1 sec. 0 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 
Conotaţia reflectării: 
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Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

M. Lupu, PDM 4 min. 25 sec. 2 min. 55 sec. 1 min. 30 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 3 min. 14 sec. 1 min. 54 sec. 1 min. 20 sec. 0 

I. Corman, PARL 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 2 min. 02 sec. 0 2 min. 02 sec. 0 

D. Chirtoacă, PL 3 sec. 0 3 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 1 min.44 sec. 0 1 min. 35 sec. 9 sec. 

S. Mocanu, MPA 1 min. 06 sec. 0 7 sec. 59 sec. 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

A. Oleinic, PPRM 55 sec. 0 55 sec. 0 

A. Oleinic, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PRIV 46 sec. 32 sec. 14 sec. 0 

V. Voronin, PCRM 39 sec. 11 sec. 28 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

V. Cosarciuc, PPRM 39 sec. 0 39 sec. 0 

V. Cosarciuc, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 27 sec. 0 27 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 26 sec. 0 26 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0  0 0 0 

I. Hadîrcă, PLR 17 sec. 9 sec. 8 sec. 0 

I. Hadîrcă, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 6 sec. 0 6 sec. 0 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 1 sec. 0 1 sec. 0 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL  1 sec. 0 1 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 
 

 
 
Comentarii:  

 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „Publika TV” s-a axat pe următoarele subiecte: despre decizia Guvernului de 
a aloca 4 mil. 160 de mii de lei pentru prevenirea răspîndirii virusului Ebola (20.10.2104); despre situaţia 
angajaţilor a trei gimnazii din raionul Soroca, care de trei luni nu şi-au primit salariile (20.10.2014); 
despre campania de caritate ”Renaşte Moldova”, care a colectat 1 milion de lei pentru modernizarea 
Institutului Mamei şi Copilului. La eveniment a participat preşedintele fundaţiei ”Edelweiss”, V. 
Plahotniuc (20.10.2014); despre atragerea investiţilor în infrastructură, care este una dintre soluţiile 
propuse de PDM pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei (20.10.2014); despre lansarea oficială a 
PPRM în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (20.10.2014); despre 
micşorarea preţurilor la carburanţi (21.10.2014); despre PDM, care va insista ca producătorii de mere, 
care au avut de suferit de pe urma embargoului rusesc, să obţină compensaţii de 1 leu 50 de bani pentru 
un kilogram (21.10.2014); despre decizia PDM de a acţiona în judecată MPA pentru provocarea unor 
altercaţii cu cetăţenii în timpul evenimentelor electorale organizate de PDM (21.10.2014); despre 
PCRM, care este învinuit de reprezentanţii Asociaţiei „Casa lucrătorilor învăţămîntului public” că ar fi 
preluat în mod fraudulos sediul de pe strada Nicolae Iorga din capitală (22.10.2014); despre tentativa lui 
M. Tkaciuk de a-l include pe V. Platon pe lista electorală a PCRM (22.10.2014); despre membrii MPA 
care au părăsit formaţiunea, declarînd că aceasta este finanţată de PCRM, iar unul din scopurile sale este 
să reducă din voturile partidelor proeuropene (22.10.2014); despre anunţul deputatului PLR, postat pe o 
reţea de socializare, în care declară că PLR a fost cumpărat de oamenii de afaceri Viorel şi Victor Ţopa 
(22.10.2014); despre mesajul liderului PDM, M. Lupu, care îndeamnă concurenţii electorali fără şanse de 
cîştig la alegerile din noiembrie curent să se retragă din cursă pentru a nu irosi voturile (22.10.2014); 
despre acuzaţiile prim-vicepreşedintelui Partidului Popular din Republica Moldova la adresa 
Guvernului, precum că Executivul încearcă să-i lipsească pe fermieri de compensaţiile promise pentru 
mere şi prune (23.10.2014); despre PDM, care condamnă atitudinea politicienilor care au promovat în 
ultimele două decenii politici şi mesaje de dezbinare a societăţii (23.10.2014); despre programul 
economic al PDM, care se referă la plăţile impozitului agricol în funcţie de bonitatea solului şi de 
rentabilitatea producţiei (24.10.2014); despre primul candidat independent, O. Cernei, care a depus 
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actele la Comisia Electorală Centrală pentru a se înscrie în cursa pentru alegerile parlamentare 
(24.10.2014); despre declaraţiile de avere ale concurenţilor electorali prezentate la Comisia Electorală 
Centrală (25.10.2014); despre PDM, care şi-a extins rîndurile în raionul Ştefan-Vodă (25.10.2014); 
despre ieftinirea carburanţilor de către benzinării (26.10.2014); despre decizia CEC, care prevede că 
întîlnirile cu alegătorii nu vor putea fi organizate concomitent, în acelaşi loc, de către doi concurenţi 
electorali (26.10.2014); despre prezentarea rapoartelor financiare la CEC de către concurenţii electorali 
(26.10.2014); despre un nou sondaj realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova, care 
prevede că doar şase partide vor accede în viitorul Legislativ (27.10.2014); despre decizia PCRM de a 
număra, în paralel cu CEC, voturile exprimate la scrutinul din 30 noiembrie (27.10.2014); despre decizia 
primarului D. Chirtoacă de a-şi suspenda activitatea pentru a participa la campania electorală 
(27.10.2014); despre planul de dezvoltate economic a ţării elaborat de PDM, care prevede un şir de 
facilităţi pentru moldovenii care muncesc în străinătate, dar vor să revină acasă şi să contribuie la 
dezvoltarea ţării (28.10.2014); despre înregistrarea Partidului Ecologist ”Alianţa Verde” la CEC 
(28.10.2014); despre protestul profesorilor în faţa Guvernului, care cer majorarea salariilor cu 20 la sută 
(29.10.2014); despre 20 de membri ai PLR care au părăsit formaţiunea şi au aderat la PDM (29.10.2014); 
despre tinerii comunişti care au marcat ziua komsomolului plantînd stejari într-un parc din sectorul 
Telecentru al capitalei (29.10.2014) etc.  

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Publika TV”, PDM a avut o pondere de 43%, fiind urmat 

de GUV, care a avut o prezenţă de 18,2%. Reprezentanţii Primăriei mun. Chişinău au avut un 

volum de 8,7%, PRIV – 6,1%, PCRM – 5,9% şi PPRM au obţinut 5,1%. MPA a fost reflectat în 

volum de 4%, ALŢII – 3,7%, fiind urmat de PLR cu – 2,7%. PARL şi CI au obţinut un volum 

de 1%, iar PLDM şi Coal au acumulat 0,5%. PAD, PPP şi PL au acumulat 0,2%, iar PVE şi 

PPM au obţinut 0,1% fiecare din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de către postul de 

televiziune ”Publika TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ, cu excepţia PDM, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie accentuat pozitivă. Astfel, partidul 

politic Mişcarea Populară Antimafie s-a evidenţiat printr-o conotaţie negativă în subiectele despre 

decizia PDM de a acţiona în judecată MPA, pentru provocarea altercaţiilor cu cetăţenii în timpul 

evenimentelor electorale organizate de PDM. La fel, în subiect se menţionează că conducerea partidului 

a sesizat şi Comisia Electorală Centrală în legătură cu acţiunile Mişcării Populare Antimafie şi cere 

sancţionarea acestui concurent pentru încălcarea Codului electoral şi a legislaţiei privind întrunirile 

(21.10.2014); despre membrii MPA care au părăsit formaţiunea, declarînd că Mişcarea Antimafie este 

finanţată de PCRM, iar unul dintre scopurile sale este să reducă din voturile partidelor proeuropene. Un 

fost membru al MPA, V. Ţaulean, a afirmat: ”Eu cred că proiectul lui Mocanu e sponsorizat, posibil, chiar şi de 

comunişti, care continuă să inducă în eroare opinia publică. Avem un lider de partid care declară, în gura mare, că toţi cei 

care se află la conducere sînt corupţi şi mafioţi, dar, de fapt, el se conduce tot de aceleaşi idei. Vă spun cu toată 

responsabilitatea că Mişcarea Populară Antimafie nu va acumula niciun procent cu membrii partidului şi cu persoanele 

care se află pe listă” (22.10.2014); despre decizia luată de CEC, care prevede că întîlnirile cu alegătorii nu 

vor putea fi organizate concomitent, în acelaşi loc, de către doi concurenţi electorali. În cadrul 

subiectului se menţionează că decizia CEC a fost luată după ce democraţii au sesizat instituţia despre 

actele de huliganism din partea reprezentanţilor MPA, organizate în cadrul mitingurilor PDM. În urma 

contestaţiei depuse de democraţi, MPA a fost sancţionată cu avertisment şi are interdicţia de a organiza 

mitinguri în locuri deja programate de PDM (26.10.2014).  

Guvernul a obţinut o conotaţie puţin negativă în subiectele: despre PDM, care va insista ca 

producătorii de mere care au avut de suferit de pe urma embargoului rusesc să obţină compensaţii în 

sumă de 1 leu şi 50 de bani pentru un kilogram, nu un leu, cum a decis Executivul. Astfel, la o întîlnire 

cu fermierii din satul Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti, organizată în cadrul ”Expresului PDM”, liderul 

formaţiunii, Marian Lupu, a declarat că, în urma acestei decizii a Executivului, producătorii vor 

înregistra pierderi: "Nici un fel de scădere, nici un fel de coborîre, fiindcă orice coborîre va aduce la pierderi pentru 

producătorii agricoli care nu vor fi acoperite, compensate" (21.10.2014); despre învinuirile aduse Guvernului de 
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către copreşedintele Partidului Popular din Moldova, V. Cosarciuc, care susţine că Guvernul încearcă 

prin fraudă să-i lipsească pe fermieri de compensaţiile promise pentru mere şi prune: "Li s-a promis 

ţăranilor că vor obţine 1,5 lei la kilogram, pe urmă Guvernul a hotărît că este suficient şi un leu. Dar noi sîntem convinşi 

că a fost vorba de o înţelegere de cartel dintre Guvern şi cei care procesează merele. Prin aceste scheme de cartel, cei de la 

Guvern îşi acumulează bani pentru campania electorală" (23.10.2014).  

PLR a fost reflectat uşor negativ în subiectele: despre anunţul deputatului liberal reformator A. 

Guţu, postat pe o reţea de socializare, în care declară că PLR a fost cumpărat de oamenii de afaceri 

Viorel şi Victor Ţopa, condamnaţi în Moldova pentru şantaj şi delapidare de fonduri şi daţi în urmărire 

internaţională. De asemenea, Ana Guţu i-a solicitat preşedintelui PLR ca formaţiunea să se retragă din 

cursa electorală pentru alegerile parlamentare din noiembrie. Liderul PLR, Ion Hadîrcă, a declarat însă 

că partidul va continua lupta electorală şi că Ana Guţu a trădat aşteptările echipei PLR şi încrederea 

electoratului (22.10.2014); despre 20 de membri ai PLR care au părăsit formaţiunea şi au aderat la PDM. 

Cei care au părăsit rîndurile liberal-reformatorilor afirmă că vor fi urmaţi şi de către alţi membri ai 

formaţiunii (29.10.2014).  

PDM a fost reflectat pozitiv în subiectele: despre atragerea investiţilor în infrastructură, care este 

una dintre soluţiile propuse de PDM pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei. În acest sens, 

preşedintele Parlamentului, I. Corman, menţionează: "Soluţia pentru creşterea salariilor, pensiilor, nu poate fi 

alta decît creşterea economică şi pe această bază, rezolvarea problemelor sociale" (20.10.2014); despre PDM, care va 

insista ca producătorii de mere care au avut de suferit de pe urma embargoului rusesc să obţină 

compensaţii în sumă de 1 leu şi 50 de bani pentru un kilogram. Astfel, la o întîlnire cu fermierii din satul 

Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti, organizată în cadrul ”Expresului PDM”, liderul formaţiunii, Marian 

Lupu, a declarat că, în urma acestei decizii a Executivului, producătorii vor înregistra pierderi: "Nici un 

fel de scădere, nici un fel de coborîre, fiindcă orice coborîre va aduce la pierderi pentru producătorii agricoli, care nu vor fi 

acoperite, compensate". De asemenea, Marian Lupu a menţionat că formaţiunea pe care o conduce va lansa 

programul "Tînărul Fermier", care prevede oferirea fondurilor nerambursabile de pînă la 10.000 de euro 

fiecărui tînăr care va iniţia afaceri în acest domeniu (21.10.2014); despre mesajul liderului PDM, M. 

Lupu, în care îndeamnă concurenţii electorali fără şanse de cîştig la alegerile din noiembrie să se retragă 

din cursă pentru a nu irosi voturile. La fel, liderul PDM, M. Lupu, cheamă forţele politice şi oamenii cu 

autoritate să se alinieze echipei PDM: ”Haideţi împreună să facem Moldova mai bună pentru cetăţeni. Să fim 

uniţi împotriva celor care vor conflicte, răfuieli şi dictatură. Fac un apel către toate formaţiunile politice, către toţi cetăţenii 

responsabili, care înţeleg adevăratele pericole şi susţin poziţia constructivă a PDM” (22.10.2014); despre programul 

economic al PDM, care se referă la plăţile impozitului agricol în funcţie de bonitatea solului şi de 

rentabilitatea producţiei. Vicepreşedintele PDM, V. Stratan, aflat la o întîlnire cu oamenii din oraşul 

Orhei, a declarat: ''Noi am constatat că avem suprafeţe enorme, neprelucrate, stau în pîrloagă. Acest teren, care este 

fertil, nu este prelucrat şi nu aduce venit ţării şi atunci ne-am gîndit să stimulăm… ca aceşti oameni mai în vîrstă de 65 

de ani să ofere pămîntul acelor tineri, care pot lucra, şi pentru fiecare hectar de pămînt dat în arendă, aceşti oameni să 

primească anual 1000 de lei'' (24.10.2014); despre PDM, care şi-a extins rîndurile în raionul Ştefan-Vodă. 

Referindu-se la PDM, unul dintre membrii care a obţinut carnetul de partid a afirmat: ''Am aderat la 

PDM pentru că e unicul partid care mi-a ajutat familia cînd mi-a fost greu. Am apelat la mai multe instanţe, dar numai 

PDM a venit în ajutor'' (25.10.2014); despre planul de dezvoltare economică a ţării elaborat de PDM, care 

prevede un şir de facilităţi moldovenilor care muncesc în străinătate, dar vor să revină acasă şi să 

contribuie la dezvoltarea ţării. În cadrul ”Expresului PDM”, organizat la Făleşti şi Criuleni, localnicii au 

menţionat că pentru revenirea moldovenilor de peste hotare, statul ar trebui să elaboreze un plan care 

să prevadă locuri de muncă bine plătite, dar şi îmbunătăţirea serviciilor sociale şi medicale. Liderii PDM 

au declarat că, la propunerea democraţilor, a fost aprobat deja un proiect care le va permite 

conaţionalilor noştri să poată introduce în ţară bunuri fără achitarea taxelor vamale o dată la cinci ani: 

"Am votat în prima lectură această lege şi sînt sigur că trebuie să fie votată şi în a doua lectură după alegeri. Este un 

semnal de respect pentru toţi cei care sînt peste hotare. Trebuie să le arătăm că uşa le este deschisă şi că sînt bineveniţi în 

ţară" (28.10.2014); despre 20 de membri ai PLR care au părăsit formaţiunea şi au aderat la PDM. Foştii 
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membri ai PLR şi-au motivat decizia prin faptul că PDM este un partid puternic şi are o echipă 

profesionistă. De asemenea, ei au menţionat că susţin apelul liderului PDM, Marian Lupu, care a 

chemat partidele cu şanse mici de cîştig la alegerile din noiembrie să se alăture echipei democraţilor 

(29.10.2014) etc.  

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Publika TV”, 

liderul PDM, M. Lupu a acumulat – 26,2%, urmat de I. Corman, cu 19,2% în calitatea sa de 

membru PDM. Iu. Leancă a fost mediatizat în volum de 12,1% datorită funcției pe care o 

deține, iar D. Chirtoacă a obțiunt– 10,6% (în calitate de membru PL – 3 sec., în calitate de 

primar al capitalei – 1 min. 44 sec.). Liderul MPA, S. Mocanu, a obţinut un volum de 6,5%, A. 

Oleinic – 5,4% şi V. Plahotniuc – 4,5%. V. Voronin şi V. Cosarciuc au fost mediatizaţi în volum 

de 3,9%, O. Cernei – 2,7%, iar I. Dodon şi I. Hadîrcă au acumulat 1%, urmaţi de V. Filat, cu 

0,6%. Cu acelaşi volum de 0,1% s-au evidenţiat R. Usatîi şi M. Ghimpu din volumul total al 

reflectării subiecţilor politici.  

Conotaţia mediatizării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 

negativă a liderilor politici se datorează reflectării lor în cadrul subiectelor menţionate mai sus. V. 

Plahotniuc a fost vizat în context pozitiv în subiectul despre campania de caritate ”Renaşte Moldova”. 

Un cec în valoare de 1 milion de lei a fost colectat pentru modernizarea Institutului Mamei şi Copilului. 

Iniţiatorul campaniei ”Renaşte Moldova”, V. Plahotniuc, a declarat că va extinde experienţa acestui 

proiect pentru alte maternităţi, instituţii medicale şi de profil (20.10.2014). 

În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 

la prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 

data de 27.10.2014, ora 19:06:34, postul de televiziune ”Publika TV” a difuzat în cadrul principalului 

buletin de ştiri, subiectul despre ”Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, şase partide 

ar accede în viitorul legislativ”. În cadrul subiectului sînt prezentate rezultatele sondajului realizat de 

Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova. Astfel, potrivit sondajului, PCRM a 

înregistrat, în doar o lună, o scădere de peste şapte la sută. În descreştere sînt şi liberal-democraţii, 

liberalii şi socialiştii. În schimb, creşte intenţia de vot faţă de Partidul Democrat şi Partidul "Patria". În 

subiect nu a fost prezentată informaţia cu privire la comanditarul sondajului şi dovada privind 

înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală, în conformitate cu art. 

641 alin. (10) din Codul Electoral. 

 
În perioada supusă monitorizării, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului au parvenit 2 

sesizări (nr. 652 din 23.10.2014 şi nr. 659 din 29.10.2014) din partea AO ”APOLLO” cu privire la 

monitorizarea conţinutului programelor informative difuzate de către postul de televiziune ”Publika 

TV”.  

În temeiul prevederilor art. 37 din Codul audiovizualului, Direcţia monitorizare TV din cadrul 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea subiectelor menţionate în sesizările 
AO „APOLLO”.  

Astfel, la 23 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare 
(nr. 652 din 23.10.2014) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că postul de televiziune 
”Publika TV” a comis derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) Codul 
audiovizualului şi pct. 17, 19 şi 20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.  

AO ”APOLLO” susţine că la data de 19 şi 20 octombrie 2014, buletinele de ştiri difuzate de 
către postul de televiziune menţionat mai sus a abundat în materiale propagandistice. Astfel, petiţionarul 
face referinţe la subiectele despre prezentarea unui maraton de colectare de fonduri pentru ”Centrul 
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Mamei şi Copilului” din Chişinău, care, în opinia AO ”APOLLO”, nu este altceva decît ”lustruirea 
imaginii electorale a oligarhului Plahotniuc”, şi ”Expresul PDM”, în cadrul căruia se relatează despre 
faptul cum deputaţii PDM au făcut campanie electorală în localitatea Basarabeasca.  

În acest context, AO ”APOLLO” specifică că postul de televiziune sus-menţionat difuzează 
materiale propagandistice în care PDM este favorizat în raport cu ceilalţi concurenţi electorali. În 
această ordine de idei, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea postului de 
televiziune ”Publika TV” cu suspendarea licenţei de emisie pe perioada campaniei electorale. 

Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „Publika TV” (20 octombrie – ora: 
19:13:07, durata: 2 min.) a difuzat, în cadrul buletinelor informative, doar subiectul despre campania 
caritabilă de strîngere de fonduri ”Renaşte Moldova”. 

Astfel, în cadrul subiectului se menţionează că timp de 6 luni, din donaţii au fost colectate un 
milion de euro pentru modernizarea Institutului Mamei şi Copilului. Cecul în valoare de 1 milion de 
euro a fost înmînat reprezentanţilor institutului de prezentatoarea TV din România, A. Marin, şi 
fondatorul ”Edelweiss”, V. Plahotniuc. A. Marin a ţinut să menţioneze că jumătate din sumă a fost 
donată de V. Plahotniuc, care, la rîndul său, a declarat că ”Renaşte Moldova” nu este ultima campanie, 
şi că pe viitor vor fi iniţiate şi alte proiecte: ”Rezultatul ne motivează să nu ne oprim aici. O să extindem 
experienţa acestui proiect şi prin alte maternităţi, instituţii medicale şi, de ce nu, poate şi de alte profile”.  

Reieşind din cele expuse mai sus, postul de televiziune ”Publika TV” nu a comis abateri de la 
legislaţia audiovizuală. 

 
 

La 29 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare (nr. 
659) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că postul de televiziune ”Publika TV” a comis 
derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) din Codul audiovizualului şi pct. 17, 19 şi 
20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 
în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. AO ”APOLLO” susţine că emisiunile 
informative difuzate de către postul sus-numite, în perioada 24-27.10.2014, conţin ”elemente crase de 
propagandă electorală şi manipulare a opiniei publice în favoarea unui singur partid”.  

Reieşind din cele expuse, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea 
postului de televiziune ”Publika TV” prin suspendarea licenţei de emise pe parcursul campaniei 
electorale, avînd în vedere multiplele încălcări documentate, pentru utilizarea instrumentelor de 
propagandă, manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de 
montaj. 

Luînd în considerare că petiţionarul nu specifică direct favorizarea cărui partid politic a avut loc 
în cadrul buletinelor de ştiri de la postul de televiziune ”Publika TV”, rezultatele monitorizării au atestat 
reflectarea activităţii următoarele partide politice: PDM, GUV, PRIM, PCRM, PPRM, MPA, PLR, 
PSRM, PLDM, CI, PL, PAD, PPP, PVE, PPM. 

 
De asemenea, la 28 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o 

contestaţie din partea reprezentantului PCRM la Comisia Electorală Centrală, Alina Russu, cu privire la 
încălcările legislaţiei electorale de către postul de televiziune ”Publika TV”. Prin prezenta contestaţie se 
aduce la cunoştinţă Consiliului că pe data de 25 octombrie 2014, începînd cu ora 19:42, postul de 
televiziune ”Publika TV” a difuzat, în cadrul programului informativ ”Prime Time News”, la rubrica 
consacrată evenimentelor din sport, subiectul despre întîlnirea candidatului la funcţia de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova pe lista PDM, Constantin Ţuţu, cu locuitorii comunei Stăuceni, 
municipiul Chişinău. Contestatarul menţionează că difuzarea acestui material în afara rubricii consacrate 
campaniei electorale, prin discursurile din cadrul subiectului, prin utilizarea lozincilor electorale, 
simbolului şi atributelor electorale ale PDM, nu este altceva decît agitaţie electorală. 

În această ordine de idei, Alina Russu solicită, în temeiul articolelor 15, 47, 64 şi 641, 65, 66 şi 67 
din Codul electoral, examinarea contestaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare şi avertizarea 
radiodifuzorului ”Publika TV” pentru încălcarea legislaţiei electorale şi obligarea acestuia să respecte 
prevederile Codului electoral. 
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În baza prevederilor art. 37 din Codul audiovizualului, Direcţia monitorizare TV/Radio din 
cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea postului de televiziune 
”Publika TV” la data de 25.10.2014. 

Rezultatele monitorizării au atestat următoarele: 
La data de 25.10.2014, în cadrul emisiunii informative ”Prime Prime News” de la ora 19:00, în 

segmentul de timp 19:41, postul de televiziune ”Publika TV” a difuzat, la rubrica consacrată sportului, 
un reportaj despre vizita luptătorului K-1, Constantin Ţuţu, în sălile sportive din comuna Stăuceni. 
Sportivul a vizitat această localitate la invitaţia tinerilor, care i-au propus să facă cîteva antrenamente.  

Preşedintele Asociaţiei Democratice din Stăuceni, Artimon Hodobaş (tînărul purta chipiu şi 
fular cu simbolica PDM şi sloganul ”Priveşte în viitor”), a declarat că clubul sportiv pentru luptele 
libere se află într-o stare deplorabilă, iar tinerii nu au ocupaţie. Văzînd starea în care se află sala de lupte 
libere, Constantin Ţuţu a menţionat că este gata să ajute tinerii sportivi şi chiar va apela la Ministerul 
Tineretului şi Sportului pentru a soluţiona această problemă. Ţuţu a mai declarat că dacă va înainta în 
politică, atunci se va strădui să facă faţă şi în politică, şi în sport.  

În cadrul subiectului au fost difuzate secvenţe din timpul întrunirii lui Constantin Ţuţu cu tinerii 
din comuna Stăuceni. În sala în care a avut loc întîlnirea pot fi observate simbolica şi atributele 
electorale ale PDM (pe fundal – sigla PDM, iar tinerii purtau chipiuri şi fulare de culoare albastră cu 
inscripţia ”Priveşte în viitor”). 

În această ordine de idei, postul de televiziune ”Publika TV” a comis derogări de la pct. 19 din 
Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 
2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea 
sondajelor de opinie cu tematică electorală care prevede: ”În programele de ştiri ale instituţiilor 
audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 
64, 641 din Codul electoral”.  
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Canal 3 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
 

Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 19 min. 29 sec. 06 min. 46 sec. 12 min. 43 sec. 0 sec. 

GUV 05 min. 38 sec. 16 sec. 04 min. 23 sec. 59 sec. 

PCRM 03 min. 19 sec. 0 sec. 02 min. 07 sec. 01 min. 12 sec. 

PRIM 02 min. 25 sec. 0 sec. 01 min. 51 sec. 34 sec. 

ALŢII 02 min. 16 sec. 0 sec. 02 min. 16 sec. 0 sec. 

PPRM 02 min. 04 sec. 12 sec. 01 min. 52 sec. 0 sec. 

PLR 42 sec. 0 sec. 42 sec. 0 sec. 

PSRM 40 sec. 0 sec. 40 sec. 0 sec. 

PL 16 sec. 0 sec. 10 sec. 06 sec 

CI 15 sec. 0 sec. 15 sec. 0 sec. 

MPA 11 sec. 0 sec. 05 sec. 06 sec. 

PVE 10 sec. 0 sec. 10 sec. 0 sec. 

PLDM 09 sec. 0 sec. 09 sec. 0 sec. 

MSPR 07 sec. 0 sec 07 sec 0 sec 

PPP 06 sec. 0 sec. 06 sec. 0 sec. 

Coal 05 sec. 0 sec. 05 sec. 0 sec. 

PARL 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 

PPM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 
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Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

M. Lupu, PDM 03 min. 37 sec. 01 min. 45 sec. 01 min. 52 sec. 0 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Corman, PDM 03 min. 18 sec. 01 min. 10 sec. 02 min. 08 sec. 0 sec. 

I. Corman, PARL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

D. Chirtoacă, PL 0 sec. 0 sec 0 sec 0 sec 

D. Chirtoacă, PRIM 01 min. 22 sec. 0 sec. 01 min. 03 sec. 19 sec. 

Iu. Leancă, PLDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

Iu. Leancă, GUV 44 sec. 0 sec. 44 sec. 0 sec. 

V. Voronin, PCRM 37 sec. 0 sec. 37 sec. 0 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Cosarciuc,PPRM 32 sec. 0 sec 32 sec 0 sec 

V. Cosarciuc,PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PSRM 30 sec. 0 sec. 30 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Reşetnicov, PCRM 27 sec. 0 sec. 27 sec. 0 sec. 

A. Reşetnicov, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Cernei, CI 07 sec. 0 sec. 07 sec. 0 sec. 

O. Cernei, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

Comentarii:  
 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „Canal 3” s-a axat pe următoarele subiecte: despre şedinţa de lucru a 
Consiliului municipal Chişinău, în cadrul căreia s-a decis conectarea la agentul termic a blocurilor de 
locuit (20.10.2014); despre refugiaţii din Transnistria, care au ieşit la proteste, învinuind autorităţile 
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capitalei că îi împiedică să-şi privatizeze locuinţele, care le-au fost date în folosinţă în anul 2008 
(20.10:2014); despre reprezentanţii PDM care s-au întîlnit cu angajaţii diferitor întreprinderi din 
Chişinău (20.10.2014); despre lansarea oficială a Partidului Popular în campania electorală pentru 
alegerile din 30 noiembrie (20.10.2014); despre declaraţiile ministrului Economiei, A. Candu, referitor la 
micşorarea preţurilor la carburanţi (21.10.2014); despre situaţia din agricultură ca urmare a embargoului 
impus de Rusia (21.10.2014); despre vizita reprezentanţilor PDM, M. Lupu, la Şoldăneşti şi V. Stratan la 
Călăraşi, unde au avut întîlniri cu alegătorii (21.10.2014); despre întrunirea ministrului Economiei, A. 
Candu, cu petroliştii, în cadrul căreia s-a discutat despre micşorarea preţurilor la carburanţi (22.10.2014); 
despre apelul liderului PDM, M. Lupu, către concurenţii electorali cu şanse minime de a accede în 
Parlament (22.10.2014); despre vizita reprezentanţilor PDM în r-nul Soroca şi satul Slobozia-Cremene 
(22.10.2014); despre sărbătorirea de către PCRM a 21 de ani de la constituirea formaţiunii (22.10.2014); 
despre anunţul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei referitor la acordarea unui număr mai 
mare de compensaţii în perioada rece a anului (23.10.2014); despre legalizarea de către Primăria 
municipiului Chişinău a răspîndirii materialelor cu caracter electoral (23.10.2014); despre protestele 
PPRM din faţa Guvernului, pe motiv că acesta nu compensează corespunzător fermierii care au avut de 
suferit în urma embargoului impus de Rusia (23.10.2014); despre ”Expresul PDM”, care a ajuns la 
Briceni (24.10.2014); despre conferinţa de presă susţinută de premierul Iu. Leancă, cu privire la 
contractele încheiate în vederea reparării drumurilor din ţară (24.10.2014); despre embargoul impus de 
Federaţia Rusă la importul cărnii de porc din Republica Moldova (25.10.2014); despre retrospectiva 
săptămînii a ”Expresului PDM” (25.10.2014); despre acuzaţiile de escrocherie aduse de V. Cosarciuc la 
adresa Guvernului (25.10.2014); despre disensiunile din PCRM, discutate în cadrul unui dialog cu 
jurnalistul A. Ţesluc (25.10.2014); despre ieftinirea la pompă a motorinei, datorită ministrului 
Economiei, A. Candu (26.10.2014); despre ”Expresul PDM” (26.10.2014); despre acuzaţiile de 
provocare şi huliganism aduse de către PDM Mişcării Populare Antimafie (26.10.2014); despre atacurile 
informaţionale a unor hackeri (27.10.2014); despre protestul locatarilor blocului de locuit care a fost 
avariat din cauza incendiului unei mansarde (27.10.2014); despre rezultatele unui sondaj de opinie care 
arată cine va accede în Parlament (27.10.2014); despre intenţia PCRM de a număra voturile, în paralel 
cu CEC (27.10.2014); despre vizita preşedintelui Parlamentului, I. Corman, la Universitatea Agrară de 
Stat şi a ministrului degrevat din funcţie al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, P. Filip, la 
Colegiul de Informatică din Chişinău (27.10.2014); despre o scrisoare făcută publică de premierul Iu. 
Leancă referitor la viziunile lui I. Dodon (27.10.2014), despre conflictul din cadrul Consiliului Municipal 
Chişinău pe motivul aprobării Regulamentului instituţiei (28.10.2014); despre înregistrarea la CEC a 
Partidului Verde Ecologist (28.10.2014); despre vizita preşedintelui Parlamentului, I. Corman, la Făleşti 
(28.10.2014); despre protestul din faţa Guvernului a zeci de profesori de la universităţile din Bălţi şi 
Chişinău (29.10.2014); despre producătorii de mere care au suportat pierderi de pe urma îngheţurilor 
(29.10.2014); despre 20 de reprezentanţi ai PLR care au părăsit formaţiunea şi au aderat la PDM 
(29.10.2014); despre întîlnirea reprezentanţilor PDM cu alegătorii din Hînceşti (29.10.2014) etc. 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Canal 3”, PDM a avut o pondere de 51,3%, fiind urmat de 

GUV, care a avut o prezenţă de 14,8%. PCRM a fost mediatizat în volum de 8,7%, PRIM – 

6,4%, ALŢII – 6,%, urmat de PPRM, cu 5,4%. Cu aceeaşi pondere de 1,8% s-au evidenţiat PLR 

şi PSRM. La fel, cu acelaşi volum de 0,7% au fost mediatizaţi PL şi CI. MSPR şi PPP au 

acumulat 0,3% fiecare, iar Coal şi PARL şi PRIM au obţinut 0,2%. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de către postul de 
televiziune ”Canal 3” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît 
şi negativ, cu excepţia PDM, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie accentuat pozitivă datorită 
subiectelor: despre reprezentanţii PDM, care s-au întîlnit cu angajaţii diferitor întreprinderi din 
Chişinău, în cadrul cărora au propus soluţii de modernizare a acestor instituţii (20.10.2014); despre 
vizita reprezentanţilor PDM, M. Lupu, la Şoldăneşti şi V. Stratan la Călăraşi, unde au avut întîlniri cu 
alegătorii şi la care au discutat despre introducerea impozitului unic în agricultură (21.10. 2014); despre 
apelul liderului PDM, M. Lupu, către concurenţii electorali cu şanse minime de a accede în Parlament: 
"Haideţi împreună să facem Moldova mai bună pentru cetăţeni, să fim uniţi împotriva celor care vor conflicte, răfuieli şi 
dictatură” (22.10.2014); despre vizita reprezentanţilor PDM în r-nul Soroca şi satul Slobozia-Cremene, 
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unde au discutat despre atragerea tinerilor în agricultură prin acordarea unor credite nerambursabile 
(22.10.2014); despre retrospectiva săptămînii a ”Expresului PDM” (25.10.2014); despre vizita 
preşedintelui Parlamentului, I. Corman, la Universitatea Agrară de Stat şi a ministrului degrevat din 
funcţie al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, P. Filip, la Colegiul de Informatică din Chişinău, 
unde au vorbit despre locuri de muncă, salarii şi investiţii în domeniul informaţional (27.10.2014); 
despre vizita preşedintelui Parlamentului, I. Corman, la Făleşti, unde a discutat cu alegătorii despre 
locuri de muncă şi întoarcerea în ţară a cetăţenilor care muncesc peste hotare (28.10.2014); despre 20 de 
reprezentanţi ai PLR care au părăsit formaţiunea şi au aderat la PDM (29.10.2014); despre întîlnirea 
reprezentanţilor PDM cu alegătorii din Hînceşti (29.10.2014) etc.  

O conotaţie de reflectare uşor negativă a obţinut-o, în perioada de raport, Guvernul Republicii 

Moldova, prin subiectele: despre protestele PPRM din faţa Guvernului, pe motiv că acesta nu 

compensează corespunzător fermierii care au avut de suferit în urma embargoului impus de Rusia 

(23.10.2014) şi despre acuzaţiile de escrocherie aduse la adresa Guvernului de către V. Cosarciuc 

(25.10.2014).  

Uşor negativ a fost mediatizat şi PCRM, prin subiectele: despre aniversarea a 21 de ani a PCRM, 

în cadrul căruia a fost difuzată şi o secvenţă de la sediul formaţiunii, unde un grup de profesori au 

acuzat PCRM de ocuparea abuziva a sediului care în trecut găzduia Casa Profesorului (22.10.2014) şi 

despre disensiunile din PCRM discutate în cadrul unui dialog cu jurnalistul A. Ţesluc (25.10.2014).  

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 3”, liderul 
PDM, M. Lupu, a acumulat – 32,2%, urmat de I. Corman cu 29,4% în calitate de reprezentat al 

PDM. D. Chirtoacă a fost mediatizat în volum de 12,2% datorită funcției pe care o deține, iar 
Iu. Leancă a acumulat - 6,5% în calitatea sa de prim-ministru, V. Voronin – 5,5%, V. Cosarciuc 
– 4,7%, I. Dodon – 4,5%, A. Reşetnicov – 4%, iar O. Cernei – 1%.  

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă a liderilor politici se datorează reflectării lor în cadrul subiectelor menţionate mai sus.  

 
În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 

la prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 

data de 27.10.2014, ora 20:10:00, postul de televiziune ”Canal 3” a difuzat, în cadrul principalului 

buletin de ştiri, subiectul despre un sondaj de opinie care arată cine va accede în Parlament dacă mîine 

vor avea lor alegeri. Unele partide au scăzut din popularitate, altele au crescut. În subiect nu a fost 

prezentată informaţia cu privire la comanditarul sondajului, sursa de finanţare şi dovada privind 

înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală, în conformitate cu art. 

641 alin. (10) din Codul Electoral. 

 
În perioada supusă monitorizării, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului au parvenit 2 

sesizări (nr. 652 din 23.10.2014 şi nr. 659 din 29.10.2014) din partea AO ”APOLLO” cu privire la 

monitorizarea conţinutului programelor informative difuzate de către postul de televiziune ”Canal 3”.  

În temeiul prevederilor art. 37 din Codul audiovizualului, Direcţia monitorizare TV din cadrul 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea subiectelor menţionate în sesizările 
AO „APOLLO”.  

Astfel, la 23 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare 
(nr. 652) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că postul de televiziune ”Canal 3” a comis 
derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) Codul audiovizualului şi pct. 17, 19 şi 20 
din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie în 
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.  
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AO ”APOLLO” susţine că la data de 19 şi 20 octombrie 2014, buletinele de ştiri difuzate de 
către postul de televiziune menţionat mai sus a abundat în materiale propagandistice. Astfel, petiţionarul 
face referinţe la subiectele despre prezentarea unui maraton de colectare de fonduri pentru ”Centrul 
Mamei şi Copilului” din Chişinău, care, în opinia AO ”APOLLO”, nu este altceva decît ”lustruirea 
imaginii electorale a oligarhului Plahotniuc”, şi ”Expresul PDM”, în cadrul căruia se relatează despre 
faptul cum deputaţii PDM au făcut campanie electorală în localitatea Basarabeasca.  

În acest context, AO ”APOLLO” specifică că postul de televiziune ”Canal 3” difuzează 
materiale propagandistice în care PDM este favorizat în raport cu ceilalţi concurenţi electorali. În 
această ordine de idei, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea postului de 
televiziune ”Canal 3” cu suspendarea licenţei de emisie pe perioada campaniei electorale. 

Rezultatele monitorizării au atestat că postul televiziune „Canal 3” (20 octombrie – ora: 
20:03:45, durata: 1 min. 55 sec.) a difuzat, în cadrul buletinelor informative, doar subiectul despre 
turneul PDM în raionul Basarabeasca.  

Astfel, în reportaj se menţionează că reprezentanţii PDM, în cadrul discuţiilor cu locuitorii 
raionului Basarabeasca, au declarat că printre principalele obiective pe care trebuie să le realizeze 
autorităţile ţării noastre sînt dezvoltarea serviciilor sociale şi modernizarea infrastructurii. În continuare 
sînt prezentate secvenţe video în care V. Buliga, ministrul degrevat al Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, este îmbrăţişată de cei prezenţi şi face cumpărături într-o hală de carne. După care, V. Buliga 
afirmă că ”PDM şi în continuare va lupta cu sărăcia şi va face tot posibilul ca veniturile familiilor să crească”.  

La fel, este difuzată o secvenţă video în care deputatul S. Sîrbu încearcă să convingă o locuitoare 
că ”Moldova va avea drumuri europene, şcoli europene, spitale europene”, asta pentru că ei (făcînd referire la 
PDM) ”vor să lucreze ca să fie bine”. 

În subiect se mai afirmă că autorităţile raionului, dar şi locuitorii din Basarabeasca au salutat 
decizia democraţilor de a discuta cu ei la faţa locului (secvenţe video în care atît preşedintele raionului, 
cît şi localnicii se expun pozitiv asupra iniţiativelor şi realizărilor partidului). 

La finele subiectului, se precizează că în cadrul ”Expresului PDM”, democraţii vizitează 
localităţile din ţară, unde discută cu oamenii despre problemele şi dorinţele lor pentru a definitiva 
programul electoral al formaţiunii. 

Reieşind din cele expuse mai sus, s-a constatat că subiectul despre ”Expresul PDM” a avut un 
caracter electoral accentuat cu  scopul de a determina consumatorii de programe de a-şi face concluziile 
corespunzătoare asupra formaţiunii politice în cauză. 

 
 

La 29 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare (nr. 
659) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că postul de televiziune ”Canal 3” a comis 
derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) din Codul audiovizualului şi pct. 17, 19 şi 
20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 
în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. AO ”APOLLO” susţine că emisiunile 
informative difuzate de către postul sus-numit, în perioada 24-27.10.2014, conţin ”elemente crase de 
propagandă electorală şi manipulare a opiniei publice în favoarea unui singur partid”.  

Reieşind din cele expuse, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea 
postului de televiziune ”Canal 3” prin suspendarea licenţei de emise pe parcursul campaniei electorale, 
avînd în vedere multiplele încălcări documentate, pentru utilizarea instrumentelor de propagandă, 
manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de montaj. 

Luînd în considerare că petiţionarul nu specifică direct favorizarea cărui partid politic a avut loc 
în cadrul buletinelor de ştiri de la postul de televiziune ”Canal 3”, rezultatele monitorizării au atestat 
reflectarea activităţii următoarele partide politice: PDM, PCRM, PPRM, PLR, PSRM, PL, CI, MPA, 
PVE, PLDM, MSPR, PPP, PPM.  
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Canal 2 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 16 min. 43 sec. 08 min. 52 sec. 07 min. 44 sec. 7 sec. 

GUV 08 min. 14 sec. 0 sec. 07 min. 38 sec. 36 sec. 

PCRM 04 min. 21 sec. 19 sec. 03 min. 31 sec. 31 sec. 

PRIV 02 min. 29 sec. 01 min. 57 sec. 32 sec 0 sec. 

PRIM 02 min. 25 sec. 0 sec. 02 min. 19 sec. 6 sec. 

PPRM 02 min. 22 sec. 0 sec. 02 min. 22 sec. 0 sec. 

PLR 01 min. 38 sec. 0 sec. 01 min. 32 sec. 6 sec. 

CI 01 min. 05 sec. 5 sec. 01 min. 00 sec. 0 sec. 

MPA 53 sec. 0 sec. 16 sec. 37 sec. 

ALŢII 24 sec. 0 sec. 24 sec. 0 sec. 

PARL 17 sec. 0 sec. 17 sec. 0 sec. 

PPP 9 sec. 0 sec. 9 sec. 0 sec. 

PSRM 8 sec. 0 sec. 8 sec. 0 sec. 

PLDM 7 sec. 0 sec. 7 sec. 0 sec. 

PVE 7 sec. 0 sec. 7 sec. 0 sec. 

MSPR 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

PL 4 sec. 0 sec. 4 sec. 0 sec. 

PPM 4 sec. 0 sec. 4 sec. 0 sec. 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 
 

 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

M. Lupu, PDM 03 min. 47 sec. 02 min. 12 sec. 01 min. 35 sec. 0 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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I. Corman, PDM 02 min. 31 sec. 01 min. 37 sec. 54 sec. 0 sec. 

I. Corman, PARL 17 sec. 0 sec. 17 sec. 0 sec. 

D. Chirtoacă, PL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

D. Chirtoacă, PRIM 02 min. 05 sec. 0 sec. 01 min. 59 sec. 6 sec. 

V. Voronin, PCRM 01 min. 55 sec. 0 sec. 01 min. 55 sec. 0 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 01 min. 39 sec. 01 min. 39 sec. 0 sec.  0 sec. 

Iu. Leancă, PLDM 0 sec. 0 sec. 0 sec.  0 sec. 

Iu. Leancă, GUV 01 min. 27 sec. 0 sec. 01 min. 27 sec. 0 sec. 

O. Cernei, CI 01 min. 01 sec. 5 sec. 56 sec. 0 sec. 

O. Cernei, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Cosarciuc, PPRM 43 sec. 0 sec. 43 sec. 0 sec. 

V. Cosarciuc, PRIM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Oleinic, PPRM 34 sec. 0 sc. 34 sec. 0 sec. 

A. Oleinic, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Reşetnicov, PCRM 20 sec. 9 sec. 11 sec. 0 sec. 

A. Reşetnicov, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

S. Mocanu, MPA 7 sec. 0 sec. 7 sec. 0 sec. 

S. Mocanu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PSRM 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PPP 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Filat, PLDM 3 sec. 0 sec. 3 sec. 0 sec. 

V. Filat, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Hadîrcă, PLR 3 sec. 0 sec. 3 sec. 0 sec. 

I. Hadîrcă, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Comentarii:  

  
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune ”Canal 2” s-a axat pe următoarele subiecte: despre o posibilă reorganizare a 
trei gimnazii din raionul Soroca, care se confruntă cu un număr insuficient de elevi, iar profesorii nu şi-
au ridicat salariile de trei luni de zile (20.10.2014); despre întîlnirile Partidului Democrat din Moldova cu 
cetăţenii (20.10.2014); despre Campania ”Renaşte Moldova”, care şi-a atins obiectivul propus: timp de 6 
luni au fost colectate din donaţii 1 milion de euro pentru modernizarea Institutului Mamei şi Copilului 
(20.10.2014); despre micşorarea preţurilor la carburanţi. Ministrul Economiei, A. Candu, a dat asigurări 
că preţurile la carburanţi se vor iefteni cu 50 de bani, iar petrolişti care nu se vor conforma deciziei 
Guvernului vor fi sancţionaţi (21.10.2014); despre decizia PDM de a acţiona în judecată Mişcarea 
Populară Antimafie, din motiv că partidul condus de Sergiu Mocanu ar fi încercat să provoace altercaţii 
la întîlnirile organizate de PDM cu cetăţenii (21.10.2014); despre ”Expresul PDM”, în turneu prin 
Moldova. În cadrul întîlnirilor cu alegătorii, liderul PDM a dat asigurări că va susţine producătorii 
agricoli autohtoni (21.10.2014); despre un nou embargo impus Republicii Moldova de către Rusia. 
Potrivit şefului Rosselhoznadzor, Serghei Dankvers, în urma controalelor efectuate în Moldova s-au 
constatat cazuri de livrare a cărnii de proveninţă necunoscută, care nu respectă siguranţa alimentară 
(22.10.2014); despre mesajul liderului PDM, M. Lupu, în care îndeamnă concurenţii electorali fără şanse 
de cîştig la alegerile din noiembrie să se retragă din cursă şi să susţină eforturile PDM (22.10.2014); 
despre Partidul Comunist din Republica Moldova care a marcat 21 de ani de la constituirea formaţiunii 
(22.10.2014); despre declaraţiile făcute de copreşedintele liberal-reformatorilor, Ana Guţu, care a 
declarat că PLR a fost cumpărat de oamenii de afaceri Victor şi Viorel Ţopa (22.10.2014); despre 
declaraţiile membrilor PPRM, care acuză Guvernul că ar fi redus artificial compensaţiile pentru 
producătorii de mere şi că prin scheme frauduloase ar fi încercat să-i lipsească pe unii agricultori de 
subvenţiile promise (23.10.2014); despre organizarea şi desfăşurarea primului Tîrg al locurilor de muncă 
pentru persoanele cu dizabilităţi (23.10.2014); despre potenţialul candidat independent Oleg Cernei, 
care a depus la CEC dosarul pentru înscrierea în cursa electorală (24.10.2014); despre propunerile 
PDM-ului date localnicilor din oraşul Ocniţa privind schimbul de experienţă a agricultorilor din 
Moldova şi UE (24.10.2014); despre propunerile democraţilor discutate cu locuitorii oraşului Şoldăneşti 
privind dezvoltarea agriculturii (25.10.2014); despre ieftinirea carburanţilor cu 50 de bani de către 
benzinăriile din ţară (26.10.2014); despre sancţionarea de către CEC a Mişcării Populare Antimafie 
pentru încălcarea Codului electoral (26.10.2014); despre sondajul realizat de Asociaţia Sociologilor şi 
Demografiilor din Moldova, în care se specifică că doar 6 partide politice vor accede în Parlament 
(27.10.2014); despre decizia lui D. Chirtoacă de a-şi suspenda activitatea de primar pentru a participa la 
campania electorală (27.10.2014); despre soluţiile propuse de PDM pentru a opri exodul tinerilor din 
ţară discutate cu studenţii de la Universitatea Agrară de Stat (27.10.2014); despre înregistrarea Partidului 
Ecologist Alianţa Verde de către CEC (28.10.2014); despre lansarea unei noi platforme de voluntariat 
(28.10.2014); despre protestul profesorilor din faţa Guvernului, care cer majorarea salariilor cu 20% la 
sută (29.10.2014); despre conferinţa de presă organizată de liderul Partidului Popular Republican, A. 
Oleininc, în cadrul căreia se pronunţă pentru reînnoirea totală a clasei politice (29.10.2014) etc.  

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Canal 2”, PDM a avut o pondere de 43%, fiind urmat de 
Guvern, cu 19,8%. PCRM a avut o pondere de 10,5%, iar reprezentanţii Primăriei mun. 
Chişinău şi PPRM au fost mediatizaţi în volum de 6% şi, respectiv, 5,8%. PPRM a obţinut 
5,7%, PLR – 3,9%, CI – 2,6% şi MPA – 2,1%. Parlamentul a obţinut 1%, categoria ALŢII – 
0,7%, PPP – 0,4%, iar PSRM, PLDM şi PVE au acumulat 0,3% fiecare. MSPR, PPM, şi PL au 
fost reflectaţi în volum de cîte 0,2% din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de către postul de 
televiziune ”Canal 2” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît 
şi negativ, cu excepţia PDM, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie accentuat pozitivă. Mişcarea Populară 
Antimafie a avut o conotaţie negativă datorită reportajului din 21.10.2014, în care PDM anunţă că va 
acţiona în judecată Mişcarea Antimafie din motiv că partidul condus de Sergiu Mocanu ar fi încercat să 
provoace altercaţii la întîlnirile organizate de PDM cu cetăţenii. De asemenea, reprezentanţii PDM 
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afirmă că vor sesiza şi Comisia Electorală Centrală în legătură cu acţiunile Mişcării Populare Antimafie 
(21.10.2014). Un alt subiect în cadrul căruia a fost vizat negativ MPA este despre sancţionarea de către 
CEC a Mişcării Populare Antimafie pentru încălcarea Codului electoral. Decizia CEC vine în urma unei 
sesizări depuse de membrii PDM. Prin hotărîrea CEC, reprezentanţii formaţiunii condusă de Sergiu 
Mocanu nu au dreptul să organizeze antimanifestări la întîlnirile electorale ale Partidului Democrat din 
Moldova (26.10.2014).  

Partidul Democrat din Republica Moldova a fost reflectat pozitiv în subiectele: întîlnirile 

Partidului Democrat din Moldova cu alegătorii din raionul Şoldăneşti. În cadrul vizitei, liderul PDM, M. 

Lupu, a dat asigurări că va susţine producătorii agricoli autohtoni (21.10.2014); despre mesajul liderului 

PDM, M. Lupu, în care îndeamnă concurenţii electorali fără şanse de cîştig la alegerile din noiembrie să 

se retragă din cursă şi să susţină eforturile PDM: "Haideţi împreună să facem Moldova mai bună pentru cetăţeni. 

Să fim uniţi împotriva celor care vor conflicte, răfuieli şi dictatură. Fac un apel către toate formaţiunile politice, către toţi 

cetăţenii responsabili, care înţeleg adevăratele pericole şi susţin poziţia constructivă a Partidului Democrat din Moldova" 

(22.10.2014); despre propunerile PDM-ului din cadrul întîlnirilor cu localnicii din oraşul Ocniţa privind 

schimbul de experienţă a agricultorilor din Moldova şi UE. Democraţii cred că pentru a cuceri piaţa 

europeană, agricultorii moldoveni trebuie să o cunoască mai bine. Astfel, în următorii ani, PDM şi-a 

propus să îi ajute pe fermieri să facă schimb de experienţă cu agricultorii din Europa (24.10.2014); 

despre majorarea numărul membrilor PDM cu 700 de cetăţeni. În cadrul forumului organizat de PDM, 

M. Lupu a afirmat: ”Dacă Partidul Democrat din Moldova va fi prezent în Parlament nu cu 15 mandate, ceea ce este 

puţin. De 2 ori, de 3 ori mai mult, cu atît mai mare va fi forţa noastră de influenţă şi mai mare va fi garanţia că după 

30 noiembrie, în ţara noastră vor domina pacea, liniştea, stabilitatea şi buna înţelegere” (25.10.2014); despre 

soluţiile propuse de PDM pentru a opri exodul tinerilor din ţară discutate cu studenţii de la 

Universitatea Agrară de Stat. În acest sens, preşedintele Parlamentului, I. Corman, a declarat: "Ca să 

creăm locuri de muncă trebuie să avem cît mai multe investiţii în ţară şi, după calculele noastre, este posibil, este real, 

anual circa 1 miliard de euro să avem investiţii în Moldova” (27.10.2014) etc.  

 În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 2”, 
liderul PDM, M. Lupu, a fost mediatizat în volum de 22,7%, fiind urmat de I. Corman, care a 

acumulat 16,8% (în calitate de membru PDM – 2 min. 31 sec., în calitate de președinte al 

Parlamentului – 17 sec.). D. Chirtoacă, a obţinut 12,5% datorită funcției pe care o deține, V. 
Voronin – 11,5%, V. Plahotniuc – 9,9%, iar Iu. Leancă a acumulat un volum de 8,7% în calitatea 
sa de prim-ministru. Candidatul independent O. Cernei a fost reflectat în volum de 6,1%, V. 
Cosarciuc – 4,3%, A. Oleinic – 3,4% şi A. Reşetnicov – 2%. I. Dodon şi R. Usatîi au fost 
mediatizaţi în volum de 1%, iar V. Filat şi I. Hadîrcă 0,3% fiecare.  
 Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, cu o prezentare uşor pozitivă 

sau puţin negativă datorită evenimentelor menţionate mai sus. 

 

În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de la 
prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 
Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 
data de 27.10.2014, ora 19:04:28, postul de televiziune ”Canal 2 ” a difuzat, în cadrul principalului 
buletin de ştiri, subiectul despre rezultatele unui nou sondaj, realizat de Asociaţia Sociologilor şi 
Demografilor din Moldova, cu privire la posibilitatea a 6 partide de a accede în Parlament dacă 
duminica viitoare ar avea loc alegeri. Potrivit sondajului, peste 26% ar vota pentru PCRM. Cu mai 
puţini votanţi s-ar alege şi liberal-democraţii. În scădere este şi Partidul Socialiştilor. O uşoară scădere a 
înregistrat şi Partidul Liberal. Democraţii au urcat semnificativ în topul preferinţelor moldovenilor. 
Pentru Partidul ”Patria” şi-ar da votul aproape 10% dintre moldoveni. Încrederea în liderul PDM 
aproape că s-a dublat. În subiect nu a fost prezentată informaţia cu privire la comanditarul sondajului, 
sursa de finanţare şi dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu 
tematică electorală, în conformitate cu art. 641 alin. (10) din Codul Electoral. 
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În perioada supusă monitorizării, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului au parvenit 2 

sesizări (nr. 652 din 23.10.2014 şi nr. 659 din 29.10.2014) din partea AO ”APOLLO” cu privire la 

monitorizarea conţinutului programelor informative difuzate de către postul de televiziune ”Canal 2”.  

În temeiul prevederilor art. 37 din Codul audiovizualului, Direcţia monitorizare TV din cadrul 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea subiectelor menţionate în sesizările 
AO „APOLLO”.  

 
Astfel, la 23 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare 

(nr. 652) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că postul de televiziune ”Canal 2” a comis 
derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) Codul audiovizualului şi pct. 17, 19 şi 20 
din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie în 
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.  

AO ”APOLLO” susţine că la data de 19 şi 20 octombrie 2014, buletinele de ştiri difuzate de 
către postul de televiziune menţionat mai sus a abundat în materiale propagandistice. Astfel, petiţionarul 
face referinţe la subiectele despre prezentarea unui maraton de colectare de fonduri pentru ”Centrul 
Mamei şi Copilului” din Chişinău, care, în opinia AO ”APOLLO”, nu este altceva decît ”lustruirea 
imaginii electorale a oligarhului Plahotniuc”, şi ”Expresul PDM”, în cadrul căruia se relatează despre faptul 
cum deputaţii PDM au făcut campanie electorală în localitatea Basarabeasca.  

În acest context, AO ”APOLLO” specifică că postul de televiziune ”Canal 2” difuzează 
materiale propagandistice în care PDM este favorizat în raport cu ceilalţi concurenţi electorali. În 
această ordine de idei, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea postului de 
televiziune ”Canal 2” cu suspendarea licenţei de emisie pe perioada campaniei electorale. 

Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune ”Canal 2” (la 19 octombrie – ora: 
19:20:25, durata: 1 min. 5 sec.; şi 20 octombrie – ora: 19:14:11, durata: 2 min. 34 sec) a difuzat, în cadrul 
buletinelor informative subiectul despre campania caritabilă de strîngere de fonduri ”Renaşte 
Moldova”. 

Astfel, în cadrul subiectului (data: 20.10.2014, ora: 19:14:11) se menţionează că timp de 6 luni, 
din donaţii au fost colectate un milion de euro pentru modernizarea Institutului Mamei şi Copilului. 
Cecul în valoare de 1 milion de euro a fost înmînat reprezentanţilor institutului de prezentatoarea TV 
din România, A. Marin, şi fondatorul ”Edelweiss”, V. Plahotniuc. A. Marin a ţinut să menţioneze că 
jumătate din sumă a fost donată de V. Plahotniuc, care, la rîndul său, a declarat că ”Renaşte Moldova” 
nu este ultima campanie, şi că pe viitor vor fi iniţiate şi alte proiecte: ”Rezultatul ne motivează să nu ne oprim 
aici. O să extindem experienţa acestui proiect şi prin alte maternităţi, instituţii medicale şi, de ce nu, poate şi de alte 
profile”. Reieşind din cele expuse mai sus, postul de televiziune ”Canal 2” nu a comis abateri de la 
legislaţia audiovizuală. 

 
Un alt material (data:19.10.2014, ora 19:20:25) la care se face trimitere în sesizare este subiectul 

despre turneul PDM în raionul Basarabeasca. Astfel, în reportaj se menţionează că reprezentanţii PDM, 
în cadrul discuţiilor cu locuitorii raionului Basarabeasca, au declarat că printre principalele obiective pe 
care trebuie să le realizeze autorităţile ţării noastre sînt dezvoltarea serviciilor sociale şi modernizarea 
infrastructurii. În continuare sînt prezentate secvenţe video în care V. Buliga, ministrul degrevat al 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, este îmbrăţişată de cei prezenţi şi face cumpărături într-o hală de 
carne. După care, V. Buliga afirmă că ”PDM şi în continuare va lupta cu sărăcia şi va face tot posibilul ca 
veniturile familiilor să crească”.  

La fel, este difuzată o secvenţă video în care deputatul S. Sîrbu încearcă să convingă o locuitoare 
că ”Moldova va avea drumuri europene, şcoli europene, spitale europene”, asta pentru că ei (făcînd referire la 
PDM) ”vor să lucreze ca să fie bine”. 

În subiect se mai afirmă că autorităţile raionului, dar şi locuitorii din Basarabeasca au salutat 
decizia democraţilor de a discuta cu ei la faţa locului (secvenţe video în care atît preşedintele raionului, 
cît şi localnicii se expun pozitiv asupra iniţiativelor şi realizărilor partidului). 
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La finele subiectului, se precizează că în cadrul ”Expresului PDM”, democraţii vizitează 
localităţile din ţară, unde discută cu oamenii despre problemele şi dorinţele lor pentru a definitiva 
programul electoral al formaţiunii. 

Reieşind din cele expuse mai sus, s-a constatat că subiectul despre ”Expresul PDM” a avut un 
caracter electoral accentuat cu  scopul de a determina consumatorii de programe de a-şi face concluziile 
corespunzătoare asupra formaţiunii politice în cauză. 

 
La 29 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare (nr. 

659) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că postul de televiziune ”Canal 2” a comis 
derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) din Codul audiovizualului şi pct. 17, 19 şi 
20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 
în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. AO ”APOLLO” susţine că emisiunile 
informative difuzate de către posturile sus-numite, în perioada 24-27.10.2014, conţin ”elemente crase de 
propagandă electorală şi manipulare a opiniei publice în favoarea unui singur partid”.  

Reieşind din cele expuse, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea 
postului de televiziune ”Canal 2” prin suspendarea licenţei de emise pe parcursul campaniei electorale, 
avînd în vedere multiplele încălcări documentate, pentru utilizarea instrumentelor de propagandă, 
manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de montaj. 

Luînd în considerare că petiţionarul nu specifică direct favorizarea cărui partid politic a avut loc 
în cadrul buletinelor de ştiri de la postul de televiziune ”Canal 2”, rezultatele monitorizării au atestat 
reflectarea activităţii următoarele partide politice: PDM, PCRM, PPRM, PLR, CI, MPA, PPP, PSRM, 
PLDM, PVE, MSPR, PL, PPM.  
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N 4 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 15 min.45 sec. 4 min. 25 sec. 9 min. 33 sec. 1 min. 47 sec. 

PLDM 11 min. 26 sec. 3 min. 48 sec. 7 min. 22 sec. 16 sec. 

PLR 5 min. 48 sec. 0 4 min. 26 sec. 1 min. 22 sec 

MPA 5 min. 40 sec. 44 sec. 4 min. 7 sec. 49 sec. 

PSRM 5 min. 33 sec. 0 5 min. 29 sec. 4 sec. 

PPRM 5 min. 3 sec. 45 sec. 4 min. 18 sec. 0 

PRIV 4 min. 46 sec. 1 min. 9 sec. 2 min. 23 sec 1 min. 14 sec. 

PPP 4 min. 35 sec. 14 sec. 4 min. 8 sec. 13 sec. 

PCRM 3 min. 15 sec. 4 sec. 2 min. 42 sec. 29 sec. 

PCR 2 min. 23 sec. 0 2 min. 23 sec. 0 

PDM 2 min. 14 sec 0 1 min. 46 sec. 28 sec. 

PARL 2 min. 1 sec. 46 sec. 1 min. 15 sec. 0 

PPCD 1 min. 41 sec. 0 1 min. 41 sec. 0 

PNL 1 min. 35 sec. 26 sec. 1 min. 9 sec. 0 

PL 1 min. 12 sec. 0 1 min. 7 sec. 5 sec. 

PRIM 1min. 9 sec. 0 29 sec. 40 sec. 

ALŢII 1 min. 8 sec. 0 1 min. 8 sec. 0 

Coal 1 min. 3 sec. 0 3 sec. 1 min. 

PREZ 4 sec. 0 0 4 sec. 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 

 

 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V. Filat, PLDM 11 min. 2 sec. 3 min. 48 sec. 7 min. 6 sec. 8 sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 
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Iu. Leancă, PLDM 8 sec. 0 0 8 sec. 

Iu. Leancă, GUV 10 min. 27 sec. 3 min. 43 sec. 5 min. 10 sec 1 min. 34 sec. 

S. Mocanu, MPA 5 min. 30 sec. 44 sec. 3 min. 57 sec. 49 sec. 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 3 min. 31 sec. 14 sec. 3 min. 4 sec. 13 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

A. Oleinic, PPRM 3 min. 11 sec. 45 sec. 2 min. 26 sec 0 

A. Oleinic, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 2 min. 34 sec. 0 2 min. 30 sec. 4 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

I. Hadîrcă, PLR 2 min. 23 sec 0 2 min. 2 sec. 21 sec. 

I. Hadîrcă, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 1 min. 51 sec. 4 sec. 1 min. 18 sec. 29 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 0 0 0 0 

I. Corman, PARL 1 min.48 sec. 46 sec. 1 min. 2 sec. 0 

Iu. Roşca, PPCD 1 min. 41 sec. 0 1 min. 41 sec. 0 

Iu. Roşca, PRIV 0 0 0 0 

V. Pavlicenco, PNL 1 min. 35.sec. 26 sec. 1 min. 9 sec. 0 

V. Pavlicenco, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PRIV 1 min. 3 sec. 4 sec. 59 sec. 0 

D. Chirtoacă, PL 5 sec. 0 0 5 sec. 

D. Chirtoacă, PRIM 57 sec. 0 29 sec. 28 sec. 

M. Ghimpu, PL 47 sec. 0 47 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 18 sec. 0 18 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 4 sec. 0 0 4 sec. 

N. Timofti, PRIV 0 0 0 0 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Comentarii:  
 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „N 4” s-a axat pe următoarele subiecte: despre un consilier municipal care îl 
acuză pe primarul municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, de trafic de influenţă şi samavolnicie 
(20.10.2014); despre PSRM, care a protestat în faţa Guvernului, acuzînd autorităţile locale de jefuirea 
cetăţenilor prin intermediul ”INFOCM” şi ”Apă-Canal Chişinău” (20.10.2014); despre lansarea oficială 
a Partidului Popular din Republica Moldova în campania electorală pentru alegerile parlamentare 
(20.10.2014); despre deschiderea unei săli de box în oraşul Orhei, la care a participat liderul PLDM, V. 
Filat, făcînd şi o donaţie de echipamente pentru sala de forţă (20.10.2014); despre mitingul organizat de 
PSRM în faţa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în cadrul căruia au cerut compensaţii 
pentru familiile nevoiaşe, pensii şi salarii mai mari (21.10.2014); despre un eventual protest care va fi 
organizat de liderul PSRM, I. Dodon, dacă premierul Iu. Leancă va deschide doar 95 de secţii de votare 
în afara ţării, dintre care doar 5 în Federaţia Rusă (21.10.2014); despre replica dată de PDM lui S. 
Mocanu, care a afirmat ”că de acum încolo, activiştii săi vor participa la evenimentele politice îmbrăcaţi în veste 
antiglonţ şi căşti de protecţie, pentru a se apăra de atacurile rivalilor politici”. Astfel, PDM a declarat că activiştii 
partidului Mişcarea Populară Antimafie sînt ”boschetari politici şi umblă în stare de ebrietate la evenimentele 
politice” (21.10.2014); despre decizia PLR de a participa la alegerile parlamentare, asta după ce Ana Guţu 
le-a cerut membrilor de partid să acceadă în Parlament pe lista PLDM (21.10.2014); despre prognozele 
electorale făcute de S. Mocanu, acesta declarînd că PDM şi formaţiunea politică a lui Renato Usatîi nu 
vor accede în Parlament, iar MPA va obţine peste 100 de mii de voturi şi se va regăsi în viitorul 
Legislativ (22.10.2014); despre un nou membru al PLR, avocata A. Ursachi, care va fi în primii 5 
candidaţi ai partidului la alegerile din noiembrie (22.10.2014); despre inaugurarea apeductului din satul 
Sămăşcani, r-nul Şoldăneşti, la care a participat liderul PLDM, V. Filat, afirmînd că unul dintre 
obiectivele partidului pe care îl reprezintă este ca fiecare casă să fie conectată la sursă de apă potabilă de 
calitate şi sistem de canalizare modern (21.10.2014); despre apelul vicepreşedintelui PPRM, V. 
Cosarciuc, care doreşte ca toţi banii ce urmează a fi cheltuiţi în campania electorală de către partidele 
politice să fie redirecţionaţi pentru fonduri de subvenţionare în agricultură (23.10.2014); despre 
declaraţiile liderului PPCD, Iu. Roşca, privind o posibilă coaliţie cu V. Voronin, I. Dodon şi R. Usatîi în 
viitorul Parlament (23.10.2014); despre declaraţia preşedintelui PNL, Vitalia Pavlicenco, cu privire la 
decizia PNL de a nu se retrage din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 
2014 (24.10.2014); despre întrevederea liderului PLDM, V. Filat, cu cancelarul german Angela Merkel 
(24.10.2014); despre anunţul făcut de premierul Iu. Leancă cu privire la modernizarea Colegiului 
Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău (24.10.2014); despre icoana Sf. Serghie de Radonej 
adusă la Chişinău cu suportul liderului PSRM, I. Dodon (24.10.2014); despre inaugurarea biroului 
Băncii Europene de Investiţii la Chişinău, la care a participat premierul Iu. Leancă şi vicepreşedintele 
BEI, Wilhelm Molterer (27.10.2014); despre anunţul PSRM privind organizarea unor proteste în cazul 
în care Guvernul nu va deschide 70 de secţii de votare în Rusia (27.10.2014); despre solicitarea 
premierului Iu. Leancă adresată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii 
şi Agenţiei Naţionale pentru siguranţa alimentelor de a reduce costurile pentru testarea şi certificarea 
produselor agricole şi agroalimentare destinate exportului (28.10.2014); despre îndemnul liderului 
PLDM, V. Filat, privind urmarea exemplului ucrainenilor la alegerile parlamentare (28.10.2014); despre 
Partidul Comunist Reformator, care este gata să se autodesfiinţeze după alegerile parlamentare dacă 
obţine mai puţine voturi decît numărul voturilor de partid (28.10.2014); despre declaraţia liderului PLR, 
I. Hadîrcă, privind acordul lui V. Filat de a accepta să includă pe lista candidaţilor PLDM la funcţia de 
deputaţi şi membri ai PLR (29.10.2014); despre criticile aduse de liderul PSRM, I. Dodon, la Moscova 
Guvernului Republicii Moldova (29.10.2014) etc. 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „N 4”, Guvernul a avut o pondere de 20,6%, fiind urmat 
de PLDM, cu 15%. PLR a acumulat – 7,6%, MPA – 7,4%, PSRM – 7,3%. PPRM a fost 
mediatizat în volum de 6,6%, PRIV – 6,2%, PPP – 6%, iar PCRM – 4,3%. PCR a fost mediatizat 
în volum de 3,1%, PDM – 2,9%, iar Parlamentul au acumulat un volum de 2,6% fiecare. PPCD 
a acumulat 2,2%, PNL – 2,1%, PL – 1,6%, reprezentanţii Primăriei mun. Chişinău şi categoria 
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ALŢII au obţinut cîte 1,5% fiecare, urmat de Coaliţia de guvernare, cu 1,4%, şi PREZ, cu 0,1% 
din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative au avut o conotaţie a reflectării, în 

general, neutră, cu excepția PLDM care a fost reflectat doar neutru și pozitiv. Astfel, Guvernul a avut o 
conotaţie uşor negativă în subiectele: despre PSRM, care a protestat în faţa Guvernului, acuzînd 
autorităţile locale de jefuirea cetăţenilor prin intermediul ”INFOCM” şi ”Apă-Canal Chişinău”. În acest 
context, protestatarii au scandat lozinci: "Demisia Guvernului Leancă", "Ajunge să furaţi", "Nu vă bateţi joc de 
oameni" (20.10.2014); despre un eventual protest care va fi organizat de liderul PSRM, I. Dodon, dacă 
premierul Iu. Leancă va deschide doar 95 de secţii de votare în afara ţării, dintre care doar 5 în Federaţia 
Rusă. În acest sens, I. Dodon face următoarea afirmaţie: "Mîine, Iu. Leancă să fii în cabinet şi să aştepţi că noi 
venim la tine, nu la dumitale, că nu meriţi cu aşa chestii! Tare deştept eşti!" (21.10.2014); despre criticile aduse de 
liderul PSRM, I. Dodon, la Moscova la adresa Guvernului Republicii Moldova. Astfel, I. Dodon a 
criticat Executivul din motiv că ar ”pune în pericol aflarea şi posibilitatea de angajare legală în cîmpul muncii a sute 
de moldoveni aflaţi în Rusia” (29.10.2014).  

De asemenea, într-o conotaţie puţin negativă a fost reflectat Partidul Liberal Reformator în 
subiectul din 21.10.2014, în care PLR condamnă declaraţiile copreşedintelui PLR, A. Guţu, privind 
retragerea PLR. Astfel, PLR susţine că A. Guţu a ”trădat aşteptările şi încrederea electoratului şi a susţinătorilor 
formaţiunii” (21.10.2014, 22.10.2014).  

Mişcarea Politică Antimafie a avut o tonalitate puţin negativă în subiectele: despre replica dată 
de PDM lui S. Mocanu, care a afirmat ”că de acum încolo, activiştii săi vor participa la evenimentele politice 
îmbrăcaţi în veste antiglonţ şi căşti de protecţie, pentru a se apăra de atacurile rivalilor politici”. Astfel, PDM a 
declarat că activiştii partidului Mişcarea Populară Antimafie sînt ”boschetari politici şi umblă în stare de 
ebrietate la evenimentele politice” (20.10.2014, 21.10.2014).  

Coaliţia de guvernare a obţinut o tonalitate negativă datorită subiectului din 23.10.2014, în care 
PSRM a protestat împotriva guvernării, acuzînd-o de încălcarea drepturilor constituţionale ale 
cetăţenilor cu privire la libertatea de exprimare şi participarea la alegeri.  

Guvernul a fost prezentat pozitiv în subiectele: despre alocarea compensaţilor în sumă de 138 
de milioane de lei agricultorilor care au suferit în urma embargoului impus de Rusia (23.10.2014); 
despre inaugurarea biroului Băncii Europene de Investiţii la Chişinău, la care a participat premierul Iu. 
Leancă şi vicepreşedintele BEI, Wilhelm Molterer. Astfel, primul ministru a declarat că deschiderea 
biroului la Chişinău va dinamiza şi va eficientiza colaborarea bilaterală, promovînd în continuare 
proiectele de importanţă strategică pentru Republica Moldova (27.10.2014); despre solicitarea 
premierului Iu. Leancă adresată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii 
şi Agenţiei Naţionale pentru siguranţa alimentelor de a reduce costurile pentru testarea şi certificarea 
produselor agricole şi agroalimentare destinate exportului (28.10.2014).  

PLDM a obţinut o conotaţie pozitivă în subiectele: despre deschiderea unei săli de box în oraşul 
Orhei, la care a participat liderul PLDM, V. Filat, făcînd şi o donaţie de echipamente pentru sala de 
forţă (20.10.2014); despre declaraţia făcută de liderul PLDM, V. Filat, în cadrul unei întîlniri cu studenţii 
de la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” cu privire la sistemul educaţional. Astfel, V. Filat 
a declarat că prioritatea viitorului Guvern rămîne a fi sistemul educaţional. De asemenea, el a menţionat 
că în cazul în care la guvernare vor veni forţele politice antieuropene, frica tinerilor de a pleca peste 
hotare este întemeiată. În acest sens, V. Filat a dat asigurări că acest lucru nu se va întîmpla 
(21.10.2014); despre inaugurarea apeductului din satul Sămăşcani, r-nul Şoldăneşti, la care a participat 
liderul PLDM, V. Filat, susţinînd că unul dintre obiectivele partidului pe care îl reprezintă este ca fiecare 
casă să fie conectată la sursă de apă potabilă de calitate şi sistem de canalizare modern (22.10.2014); 
despre afirmaţia dată de liderul PLDM, V. Filat, la deschiderea a unei porţiuni de drum în comuna 
Tohatin, municipiul Chişinău: ”Drumuri europene vor fi construite în toată ţara” (27.10.2014) etc. 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „N 4”, partea 
dominantă a reflectării, de 22,4%, a fost dedicată liderului PLDM, V. Filat, fiind urmat de Iu. 
Leancă, care a avut o cotă de 21,4% (în calitate de membru PLDM – 8 sec., în calitate de prim-
ministru – 10 min. 27 sec.). S. Mocanu a fost reflectat în volum de 11,1%, R. Usatîi – 7,1%, A. 
Oleinic – 6,5%, I. Dodon – 5,2%, I. Hadîrcă – 4,8% şi V. Voronin – 3,7%. I. Corman a fost 

mediatizat în volum 3,6% datorită funcției p care o deține, Iu. Roşca – 3,4%, şi V. Pavlicenco 



 56 

– 3,2%. V. Plahotniuc și D. Chirtoacă (în calitate de membru PL – 5 sec., în calitate de primar 
al capitalei – 57 sec.) au obţinut 2,1%, M. Ghimup – 1,6%, iar M. Lupu – 0,1% din volumul total 
al reflectării subiecţilor politici. 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră cu o prezentare puţin pozitivă sau 
negativă datorită evenimentelor menţionate mai sus. 
  

 
În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 

la prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 
Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 
data de 27.10.2014, ora 19:32.27, postul de televiziune ”N 4” a difuzat, în cadrul principalului buletin de 
ştiri, subiectul despre rezultatele sondajului de opinie realizat de către Asociaţia Socilogilor şi 
Demografilor din Republica Moldova, conform căruia: Şase partide ar intra în Parlament ţării dacă ar 
avea loc alegeri legislative în această duminică. Astfel, pe prima poziţie s-ar afla PCRM, care ar acumula 
21%, PLDM – 16 %, PDM – 11 %, PPP – 8 %. Sondajul a fost realizat de Asociaţiei Sosilologilor şi 
Demografilor din propriile resurse financiare pe un eşantion de 1063 de persoane în perioada 11-20 
octombrie, cu o marjă de eroare de 3%. În subiect nu a fost prezentată informaţia cu privire la 
comanditarul sondajului şi dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu 
tematică electorală, în conformitate cu art. 641 alin. (10) din Codul Electoral. 
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TV 7 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 9 min. 41 sec. 51 sec. 8 min. 19 sec. 31 sec. 

PLDM 7 min. 16 sec. 2 min. 50 sec. 3 min. 50 sec. 36 sec. 

PDM 3 min. 43 sec. 1 min. 38 sec. 1 min. 54 sec. 11 sec. 

PSRM 3 min. 41 sec. 9 sec. 3 min. 32 sec. 0 

PCRM 3 min. 16 sec. 49 sec. 2 min. 27 sec. 0 

PRIM 2 min. 55 sec. 0 2 min. 30 sec. 25 sec. 

PL 2 min. 48 sec. 0 2 min. 48 sec. 0 

MPA 2 min. 21 sec. 13 sec. 1 min. 31 sec. 37 sec. 

PPRM 2 min. 11 sec. 1 min. 5 sec. 1 min. 6 sec. 0 

PLR 2 min. 0 sec. 36 sec. 1 min. 24 sec. 0 

CI 58 sec.  0 58 sec. 0 

PPP 47 sec. 0 47 sec. 0 

PAD 42 sec. 6 sec. 36 sec. 0 

MSPR 28 sec. 0 28 sec. 0 

PREZ 27 sec. 0 27 sec. 0 

ALŢII 26 sec. 0 26 sec. 0 

PVE 16 sec. 0 16 sec. 0 

PPCD 16 sec. 0 0 16 sec. 

Coal 9 sec. 0 0 9 sec. 

PARL 7 sec. 0 7 sec. 0 

PFP 4 sec. 0 0 4 sec. 

PPDA 4 sec. 0 0 4 sec. 

PPNŢ 2 sec. 0 2 0 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 

 

 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V. Filat, PLDM 5 min. 53 sec. 2 min. 1 sec. 3 min. 16 sec. 36 sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 
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Iu Leancă, PLDM 1 sec. 0 1 sec. 0 

Iu Lenacă, GUV 4 min. 39 sec. 51 sec. 3 min. 29 sec. 19 sec. 

D. Chirtoacă, PL 31 sec. 0 31 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 2 min. 52 sec. 0 2 min. 27 sec. 25 sec. 

I. Dodon, PSRM 1 min. 8 sec. 0 1 min. 8 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 58 sec. 0 58 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 54 sec. 5 sec. 49 sec. 0 

I. Corman, PARL 2 sec. 0 2 sec. 0 

A. Reşetnicov, PCRM 51 sec. 0 51 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

A. Oleinic, PPRM 47 sec. 47 sec. 0 0 

A. Oleinic,PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 46 sec. 0 46 sec. 0 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 43 sec. 22 sec. 21 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

M. Godea, PAD 42 sec. 6 sec. 36 sec. 0 

M. Godea, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 40 sec. 17 sec. 23 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

V. Climenco,MSPR 28 sec. 0 28 sec. 0 

V. Climenco, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu,PL 27 sec. 0 27 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 27 sec. 0 27 sec. 0 

S. Mocanu, MPA 24 sec. 13 sec. 11 sec. 0 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

V. Cosarciuc, PPRM 21 sec. 0  21 sec. 0 

V. Cosarciuc, PRIV 0 0 0 0 

A. Prohniţchi, PVE 15 sec. 0 15 sec. 0 

A. Prohniţchi, PRIV 0 0 0 0 

I. Hadîrcă, PLR 9 sec. 9 sec. 0 0 

I. Hadîrcă, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 
 

 
 
 
Comentarii:  

 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „TV 7” s-a axat pe următoarele subiecte: despre lansarea oficială a Partidului 
Popular din Moldova în campania electorală (20.10.2014); despre protestele din faţa Guvernului 
organizate de socialişti, aceştia fiind nemulţumiţi de facturile mari la apă (20.10.2014); despre declaraţia 
MPA că vor merge la alegeri în veste antiglonţ (20.10.2014); despre lansarea oficială a PLR în campania 
electorală (20.10.2014); despre inaugurarea unei săli de box la Orhei, eveniment la care a participat 
liderul PLDM, V. Filat (20.10.2014); despre anunţul ministrului Economiei, A. Candu, referitor la 
posibila ieftinire a carburanţilor (221.10.2014); despre protestele socialiştilor în faţa instituţiilor de stat 
(21.10.2014); despre prezentarea de către PDM la Şoldăneşti a planului formaţiunii pentru dezvoltarea 
agriculturii (21.10.2014); despre îndemnul PLDM adresat tinerilor, ca aceştia să fie responsabili în 
alegere şi să opteze pentru un viitor european (21.10.2014); despre întrevederea premierului Iu. Leancă 
cu şefa biroului BERD (22.10.2014); despre conectarea satului Sămăşcani la apeduct, eveniment la care 
a participat liderul PLDM, V. Filat (22.10.2014); despre sărbătorirea de către PCRM a 21 de ani de la 
fondarea formaţiunii (22.10.2014); despre intenţia PDM de a lansa programul ”Tînărul fermier” 
(22.10.2014); despre un nou membru al PLR, Ana Ursachi (22.10.2014); despre mai mulţi membri ai 
MPA care au anunţat plecarea din partid, fiind nemulţumiţi de politica internă a formaţiunii 
(22.10.2014); despre protestul socialiştilor din faţa Guvernului, pe motiv că acesta a decis deschiderea 
unui număr redus de secţii de votare în Rusia (22.10.2014); despre V. Filat, invitat la Colegiul de Comerţ 
din Chişinău pentru promovarea reformelor în educaţie (22.10.2014); despre reformele în justiţie 
menţionate de ministrul Justiţiei, O. Efrim (23.10.2014); despre discursul premierului Iu. Leancă cu 
ocazia celei de-a treia ediţii a Forumului Naţional pentru Sănătate (23.10.2014); despre participarea 
liderului PLDM, V. Filat, la darea în exploatare a două instituţii medicale renovate (23.10.2014); despre 
semnarea Codului de conduită de către liderul PSRM, I. Dodon (23.10.2014); despre solicitarea PL către 
Comisia Europeană de a revedea condiţiile de import a merelor moldoveneşti (23.10.2014); despre 
acuzaţiile aduse de R. Usatîi la adresa autorităţilor (23.10.2014); despre agricultorii care au avut de 
suferit în urma embargoului rusesc şi care vor fi compensaţi din partea Guvernului (24.10.2014); despre 
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vizita la Bruxelles a liderului PLDM, V. Filat (24.10.2014); despre participarea premierului Iu. Leancă la 
decorarea UTM cu Ordinul Republicii (24.10.2014); despre dorinţa socialiştilor de a introduce în şcoli 
disciplina ”Istoria Moldovei” (24.10.2014); despre înscrierea la CEC a consilierului municipal O. Cernei 
(24.10.2014); despre rezultatele unui sondaj de opinie care arată că şase partide au şansa să acceadă în 
Parlament (27.10.2014), despre înregistrarea la CEC a Partidului ”Acţiunea Democratică” (27.10.2014); 
despre PCRM, care critică modul de desfăşurare a campaniei electorale (27.10.2014); despre lansarea 
oficială a PL în campania electorală (27.10.2014); despre discursul electoral al PLDM la Cahul 
(27.10.2014); despre întîlnirea echipei democraţilor cu studenţii Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova (27.10.2014); despre lansarea unui sistem de irigare performant la care a participat premierul 
Iu. Leancă (28.10.2014); despre compensaţiile cerute de către producătorii de mere de la Guvern 
(28.10.2014); despre avertizarea de către CEC a trei concurenţi electorali referitor la rapoartele 
financiare prezentate (28.10.2014); despre înregistrarea oficială la CEC a Partidului Verde Ecologist 
(28.10.2014); despre protestul din faţa Guvernului a circa 200 de lectori universitari (29.10.2014); despre 
întîlnirea preşedintelui ţării, N. Timofti, cu preşedintele Ucrainei, P. Poroşenko (29.10.2014); despre 
reacţia premierului Iu. Leancă la avertizările producătorilor de mere (29.10.2014); despre etalarea noilor 
uniforme ale angajaţilor instituţiilor penitenciare, eveniment la care a participat şi premierul Iu. Leancă 
(29.10.2014); despre aniversarea a 96 de ani a mişcării comuniste şi 19 ani de la fondarea Uniunii 
Tineretului Comunist (29.10.2014) etc. 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul emisiunilor informative ale 
postului de televiziune „TV 7”, Guvernul RM a avut o pondere de – 22%, fiind urmat de 
PLDM, care a avut o prezenţă de – 16%, PDM şi PSRM s-au accentuat printr-un volum de – 
8,3%. PCRM a acumulat un volum de – 7,3%, Primăria mun. Chişinău – 6,5%, PL – 6,3%, fiind 
urmat de MPA cu – 5,3%. Într-un volum de – 4,9% a fost reflectat PPRM, iar PLR a acumulat – 
4,5%, urmat de CI cu – 2,2%. PPP a avut o prezenţă de – 1,8%, PAD – 1,6%. MSPR, 
Preşedintele Republicii Moldova şi categoria ALŢII au fost mediatizat în volum de – 1% 
fiecare. PVE şi PPCD au avut o reflectare procentuală de – 0,6%, iar PPNŢ – 0,1% din volumul 
total al subiecţilor politici reflectaţi. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative au avut o conotaţie a reflectării, în 

general, neutră, cu excepția PLDM care a fost reflectat preponderent neutru și pozitiv. Astfel, într-o 
tonalitate uşor pozitivă a fost reflectat PLDM, prin subiectele: despre inaugurarea unei săli de box la 
Orhei, eveniment la care a participat liderul PLDM, V. Filat (20.10.2014); despre participarea liderului 
PLDM, V. Filat, la darea în exploatare a două instituţii medicale renovate (23.10.2014); despre discursul 
electoral al PLDM la Cahul (27.10.2014); despre îndemnul PLDM adresat tinerilor, ca aceştia să fie 
responsabili în alegere şi să opteze pentru un viitor european (21.10.2014); despre conectarea satului 
Sămăşcani la apeduct, eveniment la care a participat liderul PLDM, V. Filat (22.10.2014); despre V. 
Filat, invitat la Colegiul de Comerţ din Chişinău pentru promovarea reformelor în educaţie 
(22.10.2014); despre vizita la Bruxelles a liderului PLDM, V. Filat (24.10.2014). 

 Tot uşor pozitiv a fost mediatizat şi Guvernului Republicii Moldova, în cadrul subiectelor: 
despre anunţul ministrului Economiei, A. Candu, referitor la posibila ieftinire a carburanţilor 
(21.10.2014); despre reformele în justiţie menţionate de ministrul Justiţiei, O. Efrim (23.10.2014); 
despre discursul premierului Iu. Leancă cu ocazia celei de-a treia ediţii a Forumului Naţional pentru 
Sănătate (23.10.2014); despre lansarea unui sistem de irigare performant la care a participat premierul 
Iu. Leancă (28.10.2014). 

 O tonalitate pozitivă a obţinut şi PDM, fiind reflectat în subiectele: despre prezentarea de către 
PDM la Şoldăneşti a planului formaţiunii pentru dezvoltarea agriculturii (21.10.2014); despre intenţia 
PDM de a lansa programul ”Tînărul fermier” (22.10.2014).  

Slab pozitiv a fost mediatizat PCRM, în subiectele: despre sărbătorirea de către PCRM a 21 de 
ani de la fondarea formaţiunii (22.10.2014) şi despre aniversarea a 96 de ani a mişcării comuniste şi 19 
ani de la fondarea Uniunii Tineretului Comunist (29.10.2014), precum şi PPRM, în subiectul despre 
lansarea oficială a Partidului Popular din Moldova în campania electorală (20.10.2014). 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „TV 7”, liderul 
PLDM, V. Filat, a avut o pondere a reflectării de 24,5%, fiind urmat de I. Leancă cu - 19,6% (în 
calitate de membru PLDM – 1 sec., în calitate de prim-ministru – 4 min. 39 sec.). D. Chirtoacă 
a fost mediatizat în volum de 14,1% (în calitate de membru – PL, în calitate de primar al 
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capitalei – 2 min. 52 sec.), urmat de I. Dodon, care a acumulat o pondere de 4,7%, iar O. 
Cernei – 4,0%. I. Corman s-a evidenţiat printr-un volum de 3,9% (în calitate de membru PDM 

– 54 sec., în calitate de președinte al Parlamentului – 2 sec.), iar A. Reşetnicov – 3,5%, urmat de 
A. Oleinic, cu 3,3%, R. Usatîi – 3,2% şi M. Lupu – 3%. M. Godea a acumulat – 2,9%, V. 
Voronin – 2,8%, iar V. Climenco – 1,9%. Liderul PL, M. Ghimpu, a fost mediatizat cu o 
pondere de 1,9%, urmat de Preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, cu 1,8%, S. Mocanu – 
1,7%, V. Cosarciu – 1,5% şi A. Prohniţchi – 1%. 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră cu o prezentare puţin pozitivă sau 
negativă datorită evenimentelor menţionate mai sus. 

 

În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 
la prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 
Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 
data de 27.10.2014, ora 17:42: 07, postul de televiziune ”TV 7 ” a difuzat, în cadrul principalului buletin 
de ştiri, subiectul despre rezultatele unui nou sondaj realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor 
din Moldova, cu privire la posibilitatea a 6 partide de a accede în Parlament dacă duminica viitoare ar 
avea loc alegeri. În reportaj lipsesc date despre comanditarul sondajului , sursa de finanţare, la fel şi 
dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală, în 
conformitate cu art. 641 alin. (10) din Codul Electoral.  

 
La Consiliul Coordonator al Audiovizualului au parvenit sesizările nr. 649 din 22.10.2014 şi nr. 

653 din 23.10.2014 din partea AO ”APOLLO”, care informează că postul de televiziune ”TV 7”, 

”controlat de liberalul-democrat Chiril Lucinschi”, promovează în buletinele de ştiri demnitari şi lideri ai 

PLDM, încălcînd flagrant prin aceasta prevederile Codului audiovizualului (art. 7 alin (4) lit. a) şi b), art. 

10 alin. (1) şi alin. (5)), Codului Electoral (art. 47, 64, 64/1) şi Regulamentului privind reflectarea 

campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă 

din Republica Moldova (pct. 17, 19 şi 20). Astfel, în sesizări se face trimitere la buletinele de ştiri 

difuzate de postul de televiziune ”TV 7” la data de 20.10.2014 (subiecte despre: Ajutor de la Guvern cu 

intervenţia lui D. Recean, ministru PLDM, şi I. Leancă, vicepreşedinte PLDM; Votul diasporei, cu 

intervenţia viceministrului de Externe, partajat PLDM, V. Chiveri; Electorala 2014 – V. Filat, 

preşedintele PLDM, în care au fost difuzate şi cîteva materiale despre alţi concurenţi electorali; 

Premierul la 51 de ani – Leancă, Filat, Lucinschi, fruntaşi PLDM; Compensaţii modificate cu intervenţia 

lui V. Bumacov, ministru PLDM; Expoziţie de promovare în Estonia, cu intervenţia repetată a lui V. 

Bumacov, ministru PLDM; Măsuri anti Ebola, cu participarea lui A. Usatîi, ministru PLDM; 25 de ani 

de caritate, cu participarea lui P. Lucinschi şi Ch. Lucinschi) şi 22.10.2014 (subiecte despre: V. Filat 

invitat la Colegiul de Comerţ pentru promovarea reformelor în educaţie; 80 la sută din locuitorii satului 

Sămăşcani au fost conectaţi la apeduct, cu participarea aceluiaşi fruntaş PLDM; Vacanţă de cinci stele, 

avîndu-l ca protagonist pe I. Leancă), în cadrul cărora petiţionarul menţionează că au fost difuzate 

subiecte în care au fost promovaţi în exclusivitate liderii PLDM, candidaţi pe listele electorale, iar ceilalţi 

concurenţi electorali au lipsit definitiv din ştirile pozitive. 

În această ordine de idei, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate şi sancţionarea 

postului de televiziune ”TV 7”, avînd în vedere multiplele încălcări documentate, pentru utilizarea 

instrumentelor de propagandă, manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea 

tertipurilor de montaj. 

În temeiul prevederilor art. 37 din Codul audiovizualului, Direcţia monitorizare TV din cadrul 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea programelor informative 
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”Cotidian”, difuzate de postul de televiziune ”TV 7” la data de 20 şi, respectiv, 22 octombrie curent, 

ora 22:30.  

Rezultatele monitorizării au atestat următoarele: 

La 20.10.2014, în cadrul programului informativ ”Cotidian” (22:30) au fost difuzate subiectele la 

care s-a făcut referinţă în sesizarea AO ”APOLLO” nr. 649. Aşadar, au fost difuzate subiectele despre: 

Guvernul va aloca 2,5 milioane de lei pentru reconstrucţia apartamentelor unui bloc de locuit din Orhei, 

distrus în urma unei deflagraţii (22:36); Moldovenii stabiliţi peste hotare vor putea vota în 25 de secţii 

de votare (22:38); Oraşul Orhei are o nouă sală de box, la eveniment a participat V. Filat (22:44); 

Premierul I. Leancă a împlinit 51 de ani (22:36); Producătorii de mere vor primi compensaţii de un leu 

pentru fiecare kilogram trimis la procesare (22:36); Expoziţie de promovare a fructelor moldoveneşti în 

Estonia (22:37); Guvernul de la Chişinău ia măsuri împotriva virusului Ebola (22:54); Fundaţia Micul 

Samaritean a aniversat 25 de ani de activitate (22:57). Este de precizat că subiectele care au reflectat 

activitatea Guvernului sau a ministerelor de profil i-a avut ca protagonişti pe I. Leancă, V. Bumacov, D. 

Recean, V. Chiveri şi A. Usatîi datorită funcţiilor publice deţinute de aceştia, şi nu în calitate de membri 

de partid. 

Totodată, ţinem să menţionăm că în cadrul buletinului de ştiri din 20.10.2014 au fost difuzate şi 

subiecte avînd ca protagonişti şi alte formaţiuni politice decît PLDM: Lansarea în campania electorală a 

PPRM (22:39); Socialiştii au protestat în faţa Guvernului, nemulţumiţi de facturile mari la apă (22:41); 

MPA a declarat că va lupta cu corupţia, vor aduce judecători din străinătate şi vor crea o justiţie 

independentă (22:41); PLR s-a lansat oficial în campania electorală cu sloganul ”Pentru Moldova fără 

oligarhi” (22:41). 

Monitorizarea programului informativ ”Cotidian” din 22.10. 2014, ora 22:30, a atestat difuzarea 

subiectelor la care a fost făcută referinţă în sesizarea AO ”APOLLO” nr. 653, despre: V. Filat invitat la 

Colegiul de Comerţ pentru promovarea reformelor în educaţie (22:46); 80 la sută din locuitorii satului 

Sămăşcani au fost conectaţi la apeduct, cu participarea aceluiaşi fruntaş PLDM (22:53); Vacanţă de cinci 

stele (22:54). În pofida acestui fapt, în afară de subiectele la care face referinţă petiţionarul, de timp de 

antenă au beneficiat şi alţi concurenţi electorali. Astfel, în cadrul rubricii ”Electorala 2014” au fost 

difuzate subiecte despre: Partidul Verde Ecologist a depus actele pentru înregistrarea în cursa electorală 

(22:46); Comuniştii au sărbătorit 21 de ani de la fondarea PCRM (22:47); PDM intenţionează să lanseze 

programul ”Tînărul fermier” (49:02); Avocatul, A. Ursachi a aderat la PLR (22:50); 25 de membri ai 

MPA au părăsit formaţiunea, fiind nemulţumiţi de activitatea partidului şi lipsa transparenţei financiare 

(22:51); Socialiştii au protestat în faţa Guvernului, cerînd mai multe secţii de votare în Rusia (22:52). 

 

La data  04.11.2014, prin scrisoarea  nr. 602, S. A. ”AnaliticMedia”- Grup, fondatoarea postului 
de televiziune ”TV 7”, solicită  CCA, respingerea  sesizarii AO ”APPOLO” nr. 653 din 23.10.2014  ca 

fiind inadmisibilă și nefondată  din motiv că: ” A. O. APPOLO se poziționează ca fiind o Asociație 

obștească ce exercită activitatea de supraveghere și monitorizare a respectării legislației în domeniul 

Audiovizualului. Deci,  își atribuie ilegal atribuțiile unor altor autorități publice, deoarece în Republica 

Moldova singura autoritate de supraveghere și monitorizare a domeniului audiovizual este Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului. Totodată,  A. O APPOLO  nu a demonstrat că a fost  afectată în mod 

direct o persoană juridică prin încălcare a prevederilor legale. APPOLO a solicitat sancționarea postului 

”TV 7” fără să indice care au fost derogările admise de post. La difuzarea buletinelor de știri postul 
”TV 7” nu a admis abateri de la prevederile art. 7 alin. (4) literele a), b) sau prevederile art. 10 alin. (1) 

din Codul Audiovizualului și de la Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale la 
alegerile parlamentare din din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 
Moldova. 
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Drept răspuns la sesizarea AO ”APPOLO” nr. 649 din 22.10.2014, la data 28.10.2014, prin 
scrisoarea nr. 593, S. A. ”AnaliticMedia- Grup, fondatoarea postului de televiziune ”TV 7”, a comunicat 
următoarele: 

Pe perioada campaniei electorale, postul de televiziune ”TV 7” difuzează ştiri în cadrul 
buletinelor autohtone, în conformitate cu normele Codului Audiovizualului şi cu respectarea 
prevederilor Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 
30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Activitatea Guvernului, 
Parlamentului, Preşedinţiei şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale este reflectată în baza 
pct. 20 din Regulamentul menţionat.  

 
De asemenea, la 29 octombrie 2014, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o 

sesizare (nr. 659) din partea AO ”APOLLO” în care se menţionează că postul de televiziune ”TV 7” a 
comis derogări de la art. 7 alin. (4) lit. a) şi b), art. 10 alin. (1) şi (5) din Codul audiovizualului şi pct. 17, 
19 şi 20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 
noiembrie în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. AO ”APOLLO” susţine că 
emisiunile informative difuzate de către posturile sus-numite, în perioada 24-27.10.2014, conţin ”elemente 
crase de propagandă electorală şi manipulare a opiniei publice în favoarea unui singur partid”.  

Reieşind din cele expuse, AO ”APOLLO” solicită investigarea celor menţionate, sancţionarea 
postului de televiziune ”TV 7” prin suspendarea licenţei de emise pe parcursul campaniei electorale, 
avînd în vedere multiplele încălcări documentate, pentru utilizarea instrumentelor de propagandă, 
manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de montaj. 

Luînd în considerare că petiţionarul nu specifică direct favorizarea cărui partid politic a avut loc 
în cadrul buletinelor de ştiri de la postul de televiziune ”TV 7” rezultatele monitorizării au atestat 
reflectarea activităţii următoarele partide politice: PLDM, PDM, PSRM, PCRM, PL, MPA, PPRM, 
PLR, CI, PPP, PAD, MSPR, PVE, PPCD, PFP, PPDA, şi PPNŢ 
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PRO TV CHIŞINĂU 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  
 

 
 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 
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GUV 10 min. 41 sec. 22 sec. 9 min. 27 sec. 52 sec. 

PCRM 7 min. 41 sec. 0 sec. 7 min. 6 sec. 35 sec. 

PRIM 6 min. 38 sec. 7 sec. 4 min. 58 sec. 1 min. 33 sec. 

PL 5 min. 25sec. 0 sec. 4 min. 46 sec. 39sec. 

PSRM 4 min. 17 sec. 0 sec. 4 min. 17 sec. 0 sec. 

PLDM 3 min. 32 sec. 0 sec. 3 min. 1 sec. 31 sec. 

PDM 2 min. 42 sec. 30 sec. 1 min. 21 sec. 51 sec. 

PPP 2 min. 36 sec. 0 sec. 2 min. 36 sec. 0 sec. 

PPRM 2 min. 34 sec. 42 sec. 1 min. 52 sec. 0 sec. 

MPA 2 min. 30 sec. 0 sec. 1 min. 44 sec. 46 sec. 

ALŢII 2 min. 6 sec. 0 sec. 2 min. 6 sec. 0 sec. 

CI 1 min. 28 sec. 0 sec. 1 min. 28 sec. 0 sec. 

PAD 1 min. 18 sec. 0 sec. 1 min. 18 sec. 0 sec. 

PARL 58 sec. 6sec. 52 sec. 0 sec. 

MSPR 44 sec. 0 sec. 44 sec. 0 sec. 

PLR 15 sec. 0 sec. 15 sec. 0 sec. 

PREZ 14 sec. 0 sec. 14 sec. 0 sec. 

PRIV 13 sec. 0 sec. 13 sec. 0 sec. 

PVE 8 sec. 0 sec. 8 sec. 0 sec. 

Coal 6 sec. 0 sec. 6 sec. 0 sec. 

PPM 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 
 

 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

D. Chirtoacă, PL 1 min. 9 sec. 0 sec. 1 min. 9 sec. 0 sec. 

D. Chirtoacă, PRIM 4 min. 33 sec. 7 sec. 3 min. 21 sec. 1 min. 5 sec. 
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Iu. Leancă, PLDM 17 sec. 0 sec. 17 sec. 0 sec. 

Iu. Leancă, GUV 4 min. 38 sec. 17 sec. 3 min. 46 sec. 35 sec. 

V. Voronin, PCRM 2 min. 52 sec. 0 sec. 2 min. 45 sec. 7 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PPP 2 min. 36 sec. 0 sec. 2 min. 36 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Filat, PLDM 2 min. 17 sec. 0 sec. 1 min. 49 sec. 28 sec. 

V. Filat, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PSRM 1 min. 59 sec. 0 sec. 1 min. 59 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Ghimpu, PL 1 min. 25 sec. 0 sec. 1 min. 25 sec. 0 sec. 

M. Ghimpu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

S. Mocanu, MPA 1 min. 23 sec. 0 sec. 1 min.  23 sec. 

S. Mocanu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Cernei, CI 1 min. 12 sec. 0 sec. 1 min. 12 sec. 0 sec. 

O. Cernei, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Godea, PAD 53 sec. 0 sec. 53 sec. 0 sec. 

M. Godea, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Climenco, MSPRR 44 sec. 0 sec. 44 sec. 0 sec. 

V. Climenco, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PDM 33 sec. 0 sec. 8 sec. 25 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 7 sec. 0 sec. 7 sec. 0 sec. 

N. Timofti, PREZ 14 sec. 0 sec. 14 sec. 0 sec. 

I. Corman, PDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Corman, PARL 6 sec. 6 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Lupu, PDM 4 sec. 0 sec. 4 sec. 0 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Comentarii:  
 

În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 
ale postului de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU” s-a axat pe următoarele subiecte: despre startul 
sezonului de încălzire (20.10.2014); despre ziua de naştere a premierului Iu. Leancă (20.10.2014); despre 
acuzaţiile aduse Primăriei Chişinău de şoferii rutei de microbuz nr. 23 (20.10.2014), despre hotărîrea 
Guvernului de a deschide în Federaţia Rusă cu 10 secţii de votare mai puţin decît în anii precedenţi 
(20.10.2014); despre hotărîrea Guvernului de a compensa pierderile producătorilor de mere 
(20.10.2014); despre lansarea oficială a Partidului Popular din Moldova în campania electorală 
(20.10.2014); despre protestele din faţa Primăriei Chişinău organizate de veteranii războiului de la 
Nistru (20.10.2014); despre anunţul democratului A. Candu cu privire la micşorarea preţurilor la 
carburanţi (21.10.2014); despre o nouă strategie a transportului public (21.10.2014); despre acuzaţiile 
aduse CMC de consilierii comunişti referitor la împărţirea ilegală a rutelor de transport public 
(21.10.2014); despre acuzaţiile de huliganism şi provocare aduse de PDM Mişcării Populare Antimafie 
(21.10.2014); despre testarea unui helicopter medical de ultimă generaţie, adus în Moldova de Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (22.10.2014); despre agricultorii din Soroca, care au reuşit 
să promoveze producţia moldovenească pe piaţa europeană (22.10.2014); despre PCRM şi PSRM, care 
consideră că sînt prea puţine cinci secţii de votare pe care intenţionează să le deschidă Guvernul în 
Rusia (22.10.2014); despre înregistrarea la CEC a Partidului Verde Ecologist (22.10.2014); despre 
declaraţiile lui V. Voronin referitor la excluderea lui M. Tkaciuk din PCRM (22.10.2014); despre 
acuzaţiile aduse de cîţiva membri ai MPA liderului formaţiunii, S. Mocanu (22.10.2014); despre 
protestele PPMR din faţa Guvernului, pe motiv că acesta nu a prevenit embargoul ruşilor impus la 
importul de carne din Republica Moldova (23.10.2014); despre declaraţiile premierului Iu. Leancă 
referitor la gazoductul Iaşi-Ungheni (24.10.2014); despre depunerea actelor la CEC de către O. Cernei, 
care intenţionează să candideze independent la scrutinul din 30 noiembrie (24.10.2014); despre 
nemulţumirea liderului MPA, S. Mocanu, referitor la modificările operate de CEC care interzic 
antimanifestările la întîlnirile electorale (24.10.2014); despre fermierii care cer susţinere din partea 
Guvernului, din cauză că au suportat pierderi în urma îngheţurilor (25.10.2014); despre majorarea 
facturilor la apă (25.10.2014); despre aducerea unei icoane de la Moscova de către I. Dodon 
(25.10.2014); despre declaraţiile Ministerului Economiei în plină campanie electorală referitor la 
micşorarea preţurilor la carburanţi (26.10.2014); despre lansarea oficială a PL în campania electorală 
(26.10.2014); despre Acţiunea Democratică în frunte cu M. Godea, care s-a lansat oficial în campania 
electorală (27.10.2014); despre declaraţia lui R. Usatîi că ar fi fost consilierul secret al lui V. Filat 
(27.10.2014); despre PCRM şi PSRM, care sînt nemulţumiţi de activitatea CEC (27.10.2014); despre 
rezultatele unui sondaj de opinie referitor la scrutinul din 30 noiembrie (27.10.2014); despre 
producătorii de mere din nordul ţării care cer compensaţii de la Guvern (28.10.2014); despre darea în 
exploatare a unui sistem performant de irigare construit pe banii SUA (28.10.2014); despre prezentarea 
uniformelor angajaţilor instituţiilor penitenciare, la care a participat şi premierul Iu. Leancă (29.10.2014); 
despre retrospectiva mai multor afaceri scandaloase din Republica Moldova (29.10.2014); despre 
bilanţul Ministerului Agriculturii referitor la pierderile în urma îngheţurilor (29.10.2014); despre 
înregistrarea la CEC a Mişcării ”Ravnopravie” (29.10.2014) etc. 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”, Guvernul Rebublicii Moldova a 
avut o pondere de – 19% , urmat de reprezentanţii PCRM, care au acumulat – 15%, iar Primăria 
municipiului Chişinău a acumulat – 11,8%. PL a fost mediatizat într-un volum de – 9,6% , 
PSRM – 7,6%, fiind urmat de PLDM cu – 6,3% şi PDM cu – 4,8%. PPP şi PPRM a fost 
reflectat într-un volum procentual de – 4,6% fiecare. MPA s-a evidenţiat într-un volum de – 
4,4%, fiind urmat de categoria ALŢII cu – 3,7%, CI – 2,6%, PAD – 2,3% şi Parlamentul 
Republicii Moldova cu – 1,7%. MSPR a acumulat o pondere de – 1,3%, iar PLR, Preşedintele 
Republicii Moldova şi PRIV au fost mediatizaţi în proporţie de – 0,4%. PVE şi Coaliţia au avut 
o prezenţă de – 0,2%, fiind urmate de PPM cu – 0,1% din volumul total al subiecţilor politici 
reflectaţi. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul buletinelor informative difuzate de către postul 
de televiziune ”PRO TV CHIŞINĂU” a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi doar neutru sau atît 
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neutru, cît şi negativ. Astfel, printr-o tonalitate uşor negativă s-a manifestat Primăria municipiului 
Chişinău, datorită subiectelor: despre acuzaţiile aduse Primăriei Chişinău de şoferii rutei de microbuz nr. 
23 (20.10.2014); despre protestele din faţa Primăriei Chişinău organizate de veteranii războiului de la 
Nistru (20.10.2014); despre acuzaţiile aduse CMC de consilierii comunişti referitor la împărţirea ilegală a 
rutelor de transport public (21.10.2014).  

 Uşor negativ a fost mediatizat MPA, în subiectele: despre acuzaţiile de huliganism şi provocare 
aduse de PDM Mişcării Populare Antimafie (21.10.2014) şi despre acuzaţiile aduse de cîţiva membri ai 
MPA liderului formaţiunii, S. Mocanu (22.10.2014).  

PDM, la fel, a obţinut o conotaţie uşor negativă datorită subiectului despre reprezentanţii 
Partidului Democrat şi ai Mişcării Antimafie care au fost la un pas să se bată la o întrunire electorala la 
Nisporeni, în cadrul căreia s-a vorbit şi despre comunişti, care s-au arătat supăraţi că miniştrii 
democraţi, deşi degrevaţi din funcţii, se prezintă la întîlnirile electorale în calitate de miniştri. 
(21.10.2014).  

În perioada de raport, o conotaţie slab negativă a obţinut-o şi Guvernul Republicii Moldova 
datorită subiectelor: despre PCRM şi PSRM, care consideră că sînt prea puţine cinci secţii de votare pe 
care intenţionează să le deschidă Guvernul în Rusia (22.10.2014) şi despre protestele PPMR din faţa 
Guvernului, pe motiv că acesta nu a prevenit embargoul ruşilor impus la importul de carne din 
Republica Moldova (23.10.2014). 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV”, D. 
Chirtoacă a acumulat – 20,9% (în calitate de membru PL – 1 min. 9 sec., în calitate de primar al 

capitalei – 4 min. 33 sec.), iar I. Leancă a obținut - 18,0% (în calitate de membru PLDM – 17 
sec., în calitate de prim-ministru – 4 min. 38 sec.). V. Voronin a fost mediatizat în volum de 
10,5%%, fiind urmat de R. Usatîi – cu 9,5%, şi V. Filat – cu 8,4%. Liderul PSRM, I. Dodon, au 
avut o reflectare de 7,3%. O. Cernei şi M. Ghimpu au obţinut o mediatizare egală, în volum de 

5,2%% fiecare. S. Mocanu a avut o prezenţă de 5,1%, fiind urmat de M. Godea, cu 3,2% și V. 
Climenco, cu 2,7%. V. Plahotniuc a avut o pondere de 2,4%, în timp ce Preşedintele Ţării, N. 

Timofti, a obţinut 0,9%, iar I. Corman – 0,4% datorită funcției pe care o deține. 
Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră cu o prezentare puţin pozitivă sau 

negativă datorită evenimentelor menţionate mai sus. 
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Jurnal TV 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 11 min. 16 sec. 0 1 min. 14 sec. 10 min. 2 sec. 

GUV 8 min. 55 sec. 5 sec. 8 min. 10 sec. 40 sec. 

ALŢII 5 min. 44 sec. 0 5 min. 44 sec. 0 

PRIM 5 min. 2 sec. 0 3 min. 3 sec. 1 min. 59 sec. 

PCRM 5 min.  0 3 min. 56 sec. 1 min. 4 sec. 

PLR 2 min. 26 sec. 0 2 min. 26 sec. 0 

PRIV 2 min. 24 sec.  0 1 min. 41 sec. 43 sec. 

PL 2 min. 5 sec. 0 2 min. 1 sec. 4 sec. 

PLDM 1 min. 51 sec. 0 32 sec. 1 min. 19 sec. 

Coal 1 min. 33 sec. 0 27 sec. 1 min. 6 sec. 

MPA 1 min. 32 sec. 0 1 min. 32 sec. 0 

PARL 1 min. 3 sec. 0 32 sec. 31 sec. 

PSRM 47 sec. 0 10 sec. 37 sec. 

PPP 35 sec. 0 9 sec. 26 sec. 

PREZ 16 sec. 0 10 sec. 6 sec. 

PPR 4 sec. 0 0 4 sec. 

 
 Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 
 

 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V. Plahotniuc, PDM 7 min. 16 sec. 0 26 sec. 6 min. 50 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 26 sec. 0 12 sec. 14 sec. 
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I. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

I. Leancă, GUV 3 min. 41 sec. 5 sec. 3 min. 1 sec. 35 sec. 

D. Chirtoacă, PL 3 sec. 0 3 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 2 min. 58 sec. 0 1 min. 53 sec. 1 min. 5 sec. 

A. Slusari, PFP 0 0 0 0 

A. Slusari, PRIV 47 sec. 0 47 sec. 0 

S. Mocanu, MPA 44 sec. 0 44 sec. 0 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 8 sec. 0 4 sec. 4 sec. 

V. Filat, PRIV 25 sec. 0 0 25 sec. 

V. Ciobanu, PPCD 0 0 0 0 

V. Ciobanu, PRIV 32 sec. 0 32 sec. 0 

R. Usatîi, PPP 26 sec. 0 0 26 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

T. Potîng, PLR 21 sec. 0 21 sec. 0 

T. Potîng, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 3 sec. 0 3 sec. 0 

I. Corman, PARL 17 sec. 0 13 sec. 4 sec. 

N. Timofti 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 16 sec. 0 10 sec. 6 sec. 

A. Reşetnicov, PCRM 12 sec. 0 12 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 7 sec. 0 7 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 7 sec. 0 3 sec. 4 sec. 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 4 sec. 0 0 4 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 4 sec. 0 0 4 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

V. Tarlev, PPR 4 sec. 0 0 4 sec. 

V. Tarlev, PRIV 0 0 0 0 

L. Palihovici, PLDM 4 sec. 0 0 4 sec. 

L. Palihovici, PRIV 0 0 0 0 

Z. Greceanîi, PSRM 4 sec. 0 0 4 sec. 

Z. Greceanîi, PRIV 0 0 0 0 

I. Hadîrcă, PLR 3 sec. 0 3 sec. 0 

I. Hadîrcă, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 
Comentarii:  

 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „Jurnal TV” s-a axat pe următoarele subiecte: despre afirmaţiile făcute de 
membrii Mişcării Populare Antimafie precum că în timpul unui concert organizat de democraţi în 
oraşul Nisporeni au fost atacaţi cu pietre la comanda conducerii PDM (20.10.2014); despre decizia 
procurorilor de la Bucureşti de a clasa dosarul intentat lui V. Plahotniuc cu privire la dubla identitate 
(20.10.2014); despre protestul organizat de refugiaţii din stînga Nistrului în faţa Primăriei Chişinău, fiind 
nemulţumiţi de faptul că nu-şi pot privatiza gratuit locuinţele pe care le-au primit în anul 2010 
(20.10.2014); despre şedinţa CMC, în cadrul căreia primarul D. Chirtoacă a fost acuzat de mai mulţi 
consilieri că a favorizat compania care a cîştigat licitaţia (21.10.2014); despre producătorii de mere care 
sînt nemulţumiţi de decizia Guvernului de a le oferi despăgubiri mai mici decît li s-a promis 
(21.10.2014); despre decizia Rusiei de a interzice importul de carne din Republica Moldova, pe motiv că 
întreprinderile nu corespund cerinţelor de calitate (22.10.2014); despre protestul mai multor pedagogi 
pensionaţi din faţa sediului PCRM, aceştia acuzînd formaţiunea că a recurs la escrocherie pentru a-i 
deposeda de edificiul unde îşi desfăşurau activitatea (22.10.2014); despre consilierul prezidenţial M. 
Furtună, care a folosit maşina guvernamentală în scopuri personale (23.10.2014); despre proprietarul 
unei companii de publicitate stradală din Rezina care acuză PDM că i-ar fi pus pe brînci afacerea, asta 
după ce acesta a refuzat să ofere spaţiu pentru publicitate electorală Partidului Democrat din Moldova 
(23.10.2014); despre premierul Iu. Leancă, care a sugerat că livrarea prin gazoductul Iaşi-Ungheni ar 
putea afecta aprovizionarea întregii republici pînă în anul 2015 dacă acesta nu va fi extins pînă la 
Chişinău (24.10.2014); despre fermierii care cer Guvernului soluţionarea crizei în care s-au pomenit din 
cauza îngheţurilor care le-au distrus recoltele (25.10.2014); despre acuzaţiile aduse Primăriei Chişinău de 
consilierul municipal Oleg Cernei, care susţine că firma de construcţii care construieşte acoperişul 
blocului de pe strada Independenţei, mistuit de flăcări, a cîştigat licitaţia într-un mod fraudulos, avînd 
sprijinul unor reprezentanţi ai Primăriei (26.10.2014); despre locatarii blocului din sectorul Botanica, 
avariat în urma incendiului de la mansardă, care solicită ajutor de la Primărie (27.10.2014); despre 
conferinţa de presă organizată de deputatul A. Reşetnicov, în care declară că PLDM şi PDM corup 
alegătorii cu pomeni electorale, în încercarea de a se menţine la putere (27.10.2014); despre şedinţa 
CMC în cadrul căreia mai mulţi consilieri au acuzat angajaţii primăriei că o parte din sumele alocate 
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unor instituţii pentru diverse lucrări au fost redirecţionate către proiecte mai puţin importante 
(28.10.2014); despre reprezentanţii PLR care îl acuză pe procurorul general Corneliu Gurin că ar fi făcut 
afirmaţii false în apărarea oligarhilor, cînd a declarat într-un interviu că Procuratura nu a investigat 
acuzaţiile de furt de la Banca de Economii pentru că nu ar fi fost înregistrată nici o plîngere în acest 
sens (28.10.2014); despre protestul profesorilor în faţa Guvernului, care s-au arătat nemulţumiţi că 
Executivul nu-şi ţine promisiunile de a majora salariile profesorilor cu 20 la sută (29.10.2014); despre 
studiul prezentat de EXPERT-Grup în care se menţionează că formaţiunile politice aflate la guvernare 
în ultimii patru ani nu s-au ţinut de cuvînt la capitolele precum eradicarea corupţiei, demonopolizarea 
pieţei, crearea locurilor de muncă şi majorarea veniturilor populaţiei (29.10.2014) etc. 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul principalului buletin informativ al postului de 
televiziune „Jurnal TV” a avut următoarea pondere procentuală: PDM – 22,3%, fiind urmată de 
Guvern, cu 17,6%. Categoria ALŢII a obţinut 13%, iar Primăria mun. Chişinău şi PCRM au 
acumulat 11% fiecare. PLR a fost reflectat în volum de 5%, iar PL, APL şi PLDM au acumulat 
fiecare cîte 4%. Cu acelaşi volum procentual de 3% au fost reflectaţi Coal şi MPA. De 
asemenea, Parl şi PSRM au obţinut cîte 2% fiecare, urmate de PPP şi PREZ, cu cîte 1% şi, 
respectiv, 0,5% . 

În perioada de raport,  în cadrul emisiunilor de ştiri difuzate de către postul de televiziune  

Jurnal TV s-a constatat un decalaj mare în ceea ce priveşte ponderea reprezentărilor 

pozitive/negative ale subiecţilor politici. Conotaţia reflectării a fost dezechilibrată în partea ce ţine 

de procentul negativ obţinut de PDM, care, din timpul total oferit de 11 min. 16 sec., 10 min. 02 

sec. a fost prezentat într-o formă negativă. Astfel, au fost difuzate subiectele: despre afirmaţiile făcute 
de membrii Mişcării Populare Antimafie precum că în timpul unui concert organizat de democraţi în 
oraşul Nisporeni au fost atacaţi cu pietre la comanda conducerii PDM. Aşadar, liderul MPA, S. 
Mocanu, îl acuză pe prim-vicepreşedintele PDM, Vladimir Plahotniuc, că ar fi plătit un grup de 
persoane care să acţioneze violent. În cadrul subiectului se menţionează că V. Plahotniuc nu a răspuns 
la telefon pentru a comenta cele întîmplate, iar serviciul de presă al PDM a emis un comunicat prin care 
precizează că, deocamdată, nu comentează incidentul (20.10.2014); despre decizia procurorilor de la 
Bucureşti de a clasa dosarul intentat lui V. Plahotniuc cu privire la dubla identitate. (20.10.2014, 
22.10.2014); despre subiectul discutat din cadrul emisiunii ”Ora expertizei”, în care invitaţii în platou şi-
au expus poziţia pe marginea condamnării la închisoare a lui A. Baştovoi, deputat în primul Parlament. 
(22.10.2014); despre raportul realizat şi prezentat de Coaliţia Control Civic privind desfăşurarea 
campaniei electorale. În cadrul unei conferinţe de presă, membrii Coaliţiei susţin că PDM şi PLDM 
mituiesc alegătorii, împărţindu-le pachete cu produse alimentare. Serviciul de presă al PLDM a respins 
acuzaţiile, iar reprezentanţii PDM au declarat că au nevoie de timp pentru a se documenta pe marginea 
acestui raport (22.10.2014); despre proprietarul unei companii de publicitate stradală din Rezina care 
acuză PDM-ul că i-ar fi pus pe brînci afacerea, asta după ce acesta a refuzat să ofere spaţiu pentru 
publicitate electorală Partidului Democrat din Moldova. Serviciul de presă al PDM a refuzat să 
comenteze situaţia (23.10.2014); despre conferinţa de presă organizată de deputatul A. Reşetnicov, în 
care declară că PLDM şi PDM corup alegătorii cu pomeni electorale, în încercarea de a se menţine la 
putere.  De asemenea, A. Reşetnicov mai susţine că PLDM şi PDM au furat bănci. Serviciul de presă al 
PLDM a respins acuzaţiile, iar PDM a menţionat că nu comentează declamaţiile concurenţilor electorali 
(27.10.2014) etc.  

PLDM a obţinut o tonalitate negativă datorită subiectelor în care este vizat PDM.  
Reprezentanţii Primăriei municipiului Chişinău au obţinut o conotaţie uşor negativă în 

subiectele: despre protestul organizat de refugiaţii din stînga Nistrului în faţa Primăriei Chişinău, fiind 
nemulţumiţi de faptul că nu-şi pot privatiza gratuit locuinţele pe care le-au primit în anul 2010. În acest 
sens, ei au cerut demisia lui D. Chirtoacă. Primarul însă respinge acuzaţiile (20.10.2014); despre şedinţa 
CMC în cadrul căreia primarul D. Chirtoacă este acuzat de mai mulţi consilieri municipali că ar fi 
favorizat o companie pentru a cîştiga licitaţia pentru repararea bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfînt. 
(21.10.2014); despre acuzaţiile aduse Primăriei Chişinău de consilierul municipal Oleg Cernei, care 
susţine că firma de construcţii care construieşte acoperişul blocului de pe strada Independenţei, mistuit 
de flăcări, a cîştigat licitaţia într-un mod fraudulos, avînd sprijinul unor reprezentanţi ai Primăriei. 
Referindu-se la cele invocate de O. Cernei, şeful adjunct al Direcţiei locativ-comunală, I. Munteanu, a 
declarat că O. Cernei vrea să-şi creeze vizibilitate prin diferite metode în plină campanie electorală 
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(26.10.2014); despre şedinţa CMC în cadrul căreia mai mulţi consilieri au acuzat angajaţii Primăriei că o 
parte din sumele alocate unor instituţii pentru diverse lucrări au fost redirecţionate către proiecte mai 
puţin importante. Reprezentanţii Primăriei au recunoscut că, în acest sens, a fost comisă o abatere de la 
norme (28.10.2014).  

Coaliţia a fost prezentată într-o modalitate negativă în subiectul din 29.10.2014, despre studiul 
prezentat de EXPERT-Grup în care se menţionează că formaţiunile politice aflate la guvernare în 
ultimii patru ani nu s-au ţinut de cuvînt la capitolele precum eradicarea corupţiei, demonopolizarea 
pieţei, crearea locurilor de muncă şi majorarea veniturilor populaţiei.  

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „ Jurnal TV”, partea 
dominantă a reflectării, de 40,1%, a fost dedicată lui V. Plahotniuc. I. Leancă a avut o cotă de 

19,2% datorită funcției pe care o deține, fiind urmat de D. Chirtoacă care a fost mediatizat în 
volum de 15,7% (în calitate de membru PL – 3 sec., în calitate de primar al capitalei – 2 min. 58 
sec.). A. Slusari a obţinut 4,1%, S. Mocanu – 3,8%, V. Filat – 2,9%, V. Ciobanu – 2,8%, R. Usatîi 
– 2,3% şi T. Potîng – 1,8%. I. Corman a fost reflectat în volum de 1,7% (în calitate de membru 

PDM – 3 sec., în calitate de președinte al Parlamentului – 17 sec.), urmat de Preşedintele 
Republicii Moldova, N. Timofti, cu 1,4%. Cu aceeaşi cotaţie de 1% au fost evidenţiaţi A. 
Reşetnicov, I. Dodon şi M. Ghimpu. La fel, M. Lupu, V. Tarlev, L. Palihovici, Z. Greceanîi, V. 
Voronin şi I. Hadârcă au fost mediatizaţi în volum de 0,3% fiecare. 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră. Excepţie face V. Plahotniuc şi R. 
Usatîi, care au obţinut o conotaţie total negativă datorită evenimentelor menţionate mai sus. 
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Accent TV 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  

 

 
 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 
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GUV 56 min. 15 sec. 03 min. 33 sec. 15 min. 52 sec. 36 min. 50 sec. 

ALŢII 33 min. 46 sec. 0 33 min. 46 sec. 0 

PPP 17 min. 42 sec. 06 sec. 17 min. 03 sec. 33 sec. 

PARL 13 min. 55 sec. 0 13 min. 55 sec. 0 

PLDM 12 min. 34 sec. 15 sec. 04 min. 36 sec. 07 min. 43 sec. 

Coal 12 min. 28 sec. 14 sec. 13 sec. 12 min. 01 sec. 

PCRM 10 min. 26 sec. 48 sec. 07 min. 18 sec. 02 min. 20 sec. 

PLR 08 min. 49 sec. 0 06 min. 17 sec. 02 min. 32 sec. 

PSRM 06 min. 34 sec. 01 min. 35 sec. 04 min. 59 sec. 0 

PDM 03 min. 44 sec. 0 46 sec. 02 min. 58 sec. 

PPCD 03 min. 11 sec. 0 03 min. 11 sec. 0 

MPA 02 min. 46 sec. 10 sec. 02 min. 11 sec. 25 sec. 

PRIV 01 min. 22 sec. 0 15 sec. 01 min. 07 sec. 

PRIM 54 sec. 0 0 54 sec. 

PL 54 sec. 0 13 sec. 41 sec. 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 

 

 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

R. Usatîi, PPP 02 min. 15 sec. 0 02 min. 15 sec. 0 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 
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Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 06 min. 12 sec. 45 sec. 03 min. 25 sec. 02 min. 02 sec. 

V. Voronin, PCRM 06 min. 02 sec. 0 04 min. 26 sec. 01 min. 36 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 04 min. 11 sec. 0 50 sec. 03 min. 21 sec. 

V. Filat, PRIV 13 sec. 0 0 13 sec. 

Iu. Roşca, PPCD 03 min. 11 sec. 0 03 min. 11 sec. 0 

Iu. Roşca, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 02 min. 06 sec. 29 sec. 01 min. 37 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

S. Mocanu, MPA 01 min. 12 sec. 0 01 min. 12 sec. 0 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 01 min. 08 sec. 0 0 01 min. 08 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 15 sec. 0 15 sec. 0 

T. Potîng, PLR 01 min. 03 sec. 0 01 min. 03 sec. 0 

T. Potîng, PRIV 0 0 0 0 

A. Reşetnicov, PCRM 01 min. 01 sec. 0 01 min. 01 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PL 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PRIM 54 sec. 0 0 54 sec. 

M. Ghimpu, PL 40 sec. 0 0 40 sec. 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

D. Bodrug, MPA 19 sec. 10 sec. 09 sec. 0 

D. Bodrug, PRIV 0 0 0 0 

M. Postoico, PCRM 08 sec. 0 08 sec. 0 

M. Postoico, PRIV 0 0 0 0 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Comentarii:  
 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „Accent TV” s-a axat pe următoarele subiecte: despre intenţia Guvernului 
Republicii Moldova de a deschide, în cadrul alegerilor parlamentare, 15 secţii de votare în Federaţia 
Rusă (20.10.2014); despre declaraţiile liderului MPA, S. Mocanu, care susţine că echipa sa a fost atacată 
cu pietre de membri ai Partidului Democrat în timpul unui concert organizat de democraţi la Nisporeni 
(20.10.2014); despre PSRM, care a organizat un protest în faţa Guvernului, cerînd intervenţia 
Cabinetului de Miniştri pentru a opri jefuirea cetăţenilor prin ”INFOCOM” şi ”Apă-Canal Chişinău” 
(20.10.2014); despre învinuirile aduse de unii consilieri municipali, în cadrul unei conferinţe de presă, 
primarului D. Chirtoacă, prin care acesta este acuzat că a semnat contractul de renovare a unor 
autostrăzi fără aprobarea comisiei municipale centrale (20.10.2014); despre decizia agricultorilor de a 
protesta în cazul în care fermierii nu vor primi subvenţiile promise pînă la 31 noiembrie (21.10.2014); 
despre embargoul impus de Rusia la importul produselor din carne din Republica Moldova 
(21.10.2014); despre liderul PCRM, V. Voronin, care îl acuză pe ex-deputatul M. Tkaciuk că l-ar fi 
promovat pe lista electorală a formaţiuni pe omul de afaceri V. Platon (22.10.2014); despre adresarea 
copreşedintelui PLR, Ana Guţu, către membrii Partidului Liberal Reformator de a se retrage din cursa 
electorală în favoarea unuia din partidele aflate la guvernare (22.10.2014); despre decizia a trei membri 
MPA de a părăsi partidul, invocînd motivul că S. Mocanu şi D. Bodrug sînt corupţi, iar preşedintele 
partidului se află în strînsă legătură cu PCRM (22.10.2014); despre conferinţa de presă organizată de 
liderul PCRM, V. Voronin, care susţine că Acordul de Asociere cu UE reprezintă doar o speculaţie din 
partea partidelor de stînga, în vederea acumulării de voturi la alegerile parlamentare din noiembrie 
(22.10.2014); despre avertizarea lui R. Usatîi către deponenţii BEM, că depunerile lor sînt în pericol, 
deoarece banca deţine, la moment, doar 7% din depunerile cetăţenilor şi poate da, în curînd, faliment 
(23.10.2014); despre decizia Comisiei Naţionale pentru Integritate privind verificarea declaraţilor de 
avere ale unor miniştri suspectaţi de nedeclararea de venituri şi bunuri (23.10.2014); despre Forumul 
Naţional pentru Sănătate, în cadrul căruia prim-ministrul Iu. Leancă susţine noile reforme în domeniul 
sănătăţii, îndemnîndu-i astfel pe cetăţeni să aibă o mai mare încredere în medicii din Republica Moldova 
(23.10.2014); despre publicitatea electorală afişată de PLDM pe copacii traseului Chişinău-Străşeni 
(24.10.2014); despre avertizarea deputatului I. Butmalai, pe o reţea de socializare, către liderul PPP, R. 
Usatîi, privind intenţia oligarhilor de a-l scoate pe acesta, cu orice preţ, din cursa electorală (24.10.2014); 
despre icoana Sf. Serghie de Radonej, adusă la Chişinău cu suportul financiar al lui I. Dodon, liderul 
PSRM (24.10.2014); despre intenţia Guvernului de a deschide 15 secţii de votare în Rusia (25.10.2014, 
26.10.2014); despre declaraţia deputatului I. Butmalai, care susţine că nu a fost inclus pe lista electorală a 
PLDM pentru că este incomod pentru cineva (25.10.2014, 26.10.2014); despre V. Voronin, liderul 
PCRM, care îl acuză pe ex-deputatul M. Tkaciuk că l-ar fi promovat pe lista electorală a formaţiuni pe 
omul de afaceri V. Platon (25.10.2014, 26.10.2014); despre avertizarea liderului PPP, R. Usatîi, către 
deponenţii BEM privind posibilitatea falimentării Băncii de Economii (25.10.2014, 26.10.2014); despre 
nemulţumirea PPP faţă de decizia Guvernului de a deschide un număr mic de secţii de votare în 
Federaţia Rusă (25.10.2014, 26.10.2014); despre intenţia liderului PPP, R. Usatîi, de a-l da în judecată pe 
liderul PLDM, V. Filat, pentru defăimare (27.10.2014); despre afirmaţiile lui S. Stati, candidat pentru 
funcţia de deputat pe lista electorală a PCRM, care susţine că PLDM ar putea organiza proteste în masă 
dacă la putere vor veni partidele pro Uniunea Vamală (27.10.2014); despre declaraţiile lui Iu. Roşca, 
candidat pentru funcţia de deputat pe lista electorală a PPCD, care avertizează despre consecinţele 
Acordului de Asociere cu UE, afirmînd că astfel, ”Republica Moldova devine o colonie a companiilor 
transnaţionale, fapt ce distruge economia naţională” (28.10.2014); despre declaraţia lui R. Usatîi, pe o reţea de 
socializare, precum că, la indicaţia liderului PLDM, V. Filat, Ministerul de Interne fabrică dosare 
împotriva sa (28.10.2014); despre solicitarea deputatului A. Petcov către SIS pentru precizări asupra 
declaraţiilor preşedintelui Comisei parlamentare pentru Politică Externă, A. Guţu, ”în care aceasta insistă 
asupra respingerii Transnistriei şi aderarea Republicii Moldova la România” (29.10.2014); despre declaraţia 
liderului PPCD, Iu. Roşca, care susţine că ”partidele lui Filat, Ghimpu şi Plahotniuc se pregătesc pentru 
falsificarea alegerilor parlamentare” (29.10.2014); despre decizia a 20 de membri PLR de a părăsi formaţiunea 
şi a adera la PDM, evocînd faptul că PLR s-a lansat de unul singur în campania electorală (29.10.2014) 
etc. 
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Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Accent TV”, CUV a avut o pondere de 31%, fiind urmat 
de categoria ALŢII şi PPP cu 18% şi, respectiv, 9,6%. Parlamentul Republicii Moldova a 
acumulat 7,5%, PLDM – 6,8%, Coal – 6,7%, iar PCRM – 5,6%. PLR a fost mediatizat în volum 
de 4,8%, PSRM – 3,5%, PDM – 2%, PPCD – 1,7%, MPA 1,5% şi PL – 0,5% din volumul total al 
subiecţilor politici reflectaţi. 

În perioada de raport,  în cadrul emisiunilor de ştiri difuzate de către postul de televiziune  
Accent TV,  conotaţia reflectării a fost, în general, neutră, cu excepţia unor actori politici (Guvernul, 

PLDM, Coaliția și PDM) care au fost reflectaţi preponderent negativ. Astfel, într-o tonalitate absolut 
negativă a fost reflectată Coaliţia de Guvernare, prin intermediul subiectelor: despre intenţia Guvernului 
Republicii Moldova de a deschide mai puţine secţii de votare în Federaţia Rusă decît în anii precedenţi 
(20.10.2014, 21.10.2014); despre discursul premierului Iu. Leancă la Forumul Naţional pentru Sănătate 
(23.10.2014); despre rezultatele studiului efectuat de agenţia GALAP la nivel mondial, care arată că 
populaţia nu respectă actualul cabinet condus de prim-ministrul Iu. Leancă (24.10.2014, 25.10.2014); 
despre analiza Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT privind îndeplinirea promisiunilor 
preelectorale ale partidelor de la guvernare în domeniul economiei şi finanţelor (29.10.2014). 

Accentuat negativ a fost reflectat şi Guvernul Republicii Moldova în subiectele: despre intenţia 
Guvernului Republicii Moldova de a deschide mai puţine secţii de votare în Federaţia Rusă decît în anii 
precedenţi (20.10.2014); despre organizarea de către PSRM a unui protest în faţa Guvernului, cerînd 
intervenţia Cabinetului de Miniştri pentru a opri jefuirea cetăţenilor prin ”INFOCOM” şi ”Apă-Canal 
Chişinău” (20.10.2014, 21.10.2014); despre rezultatele sondajului săptămînal: „Care minister e mai 
corupt din Republica Moldova?” (20.10.2014); despre ameninţarea agricultorilor cu proteste în masă 
(21.10.2014); despre protestele PSRM din faţa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, fiind 
nemulţumiţi de politica promovată de V. Buliga (21.10.2014); despre Partidul Politic „Patria”, care 
condamnă decizia Guvernului de a deschide un număr mic de secţii de votare în Rusia (22.10.2014); 
despre rezultatele studiului efectuat de agenţia GALAP la nivel mondial, care arată că populaţia nu 
respectă actualul cabinet condus de prim-ministrul Iu. Leancă (24.10.2014, 25.10.2014). 

Într-o tonalitate evident negativă s-a manifestat şi PLDM, datorită subiectelor: despre 
rezultatele sondajului săptămînal: „Care minister e mai corupt din Republica Moldova?” (20.10.2014); 
despre învinuirile aduse de către R. Usatîi la adresa preşedintelui Consiliului Raional Drochia, Andrei 
Marian, membru PLDM, precum că l-ar fi influenţat pe comisarul M. Novac de a-i impune pe veteranii 
de război din Boroncea şi Petreştii de Sus să semneze că ar fi primit bani de la R. Usatîi pentru a-l vota 
la alegerile parlamentare din 31 noiembrie 2014 (23.10.2014); despre publicitatea electorală afişată de 
PLDM pe copacii traseului Chişinău-Străşeni (24.10.2014); despre intenţia liderului PPP, R. Usatîi, de a-
l acţiona în judecată pe liderul PLDM, V. Filat, pentru defăimare (27.10.2014). 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Accent TV”, R. 

Usatîi a acumulat 28,1%, urmat de Iu. Leancă cu 14,8% datorită funcției pe care o deține. 
Liderul PCRM, V. Voronin, a fost mediatizat în volum de 14,4%, V. Filat – 11,1%, Iu. Roşca – 
7,6%, S. Mocanu – 5,3%, I. Dodon – 5,0%, V. Plahotniuc – 3,3%, iar T. Potîng – 2,5%. A. 
Reşetnicov a fost reflectat în volum de 2,4%, iar D. Chirtoacă a acumulat – 2,1% datorită 

funcției pe care o deține, M. Ghimpu – 1,6%, D. Bodrug – 1,5% şi M. Postoico – 0,3% din 
volumul total al reflectării subiecţilor politici. 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general neutră, unii fiind trataţi doar negativ 
datorită evenimentelor menţionate mai sus. 

 
În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 

la prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 
Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 
data de 27.10.2014, ora 21:02:05, postul de televiziune ”Accent TV ” a difuzat, în cadrul principalului 
buletin de ştiri, subiectul despre prezentarea sondajului preferinţelor electorale realizat de Asociaţia 
sociologilor şi politologilor. Conform acestuia, în Parlament ar ajunge 6 partide: PSRM, PLDM, PD, 
PL, PPP şi PCRM. A fost menţionată şi creşterea impunătoare a popularităţii PSRM. Informaţia tehnică 
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despre sondaj a fost incompletă, fiind omisă prezentarea comanditarului sondajului şi sursa de finanţare 
pentru realizarea sondajului respectiv. 
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Euro TV 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

 
Conotaţia reflectării:  

 

 
 
 
 
 



 87 

Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 14 min.25 sec. 1 min.17 sec. 12 min.39 sec. 29 sec. 

PLDM 9 min.45 sec. 46 sec. 7 min .18 sec. 1 min.41 sec. 

PCRM 3 min.44 sec. 1 min.20 sec. 2 min.24 sec. 0 

PRIM 3 min.43 sec. 0 3 min.22 sec. 21 sec. 

PDM 1 min.30 sec. 47 sec. 43 sec. 0 

PARL 54 sec. 0 54 sec. 0 

PPRM 47 sec. 0 47 sec. 0 

ALŢII 45 sec. 0 45 sec. 0 

PREZ 34 sec. 0 34 sec. 0 

PLR 29 sec. 0 29 sec. 0 

PRIV 21 sec. 0 6 sec. 15 sec. 

PL 15 sec. 0 15 sec. 0 

PPP 2 sec 0 2 sec. 0 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 
Conotaţia reflectării: 
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Detaliere:  
 

Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 

Comentarii:  
 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „Euro TV” s-a axat pe următoarele subiecte: despre semnarea dispoziţiei de 
conectare la agentul termic a blocurilor locative din capitală (20.10.2014); despre întîlnirea liderului 
PDM, M. Lupu, cu angajaţii căilor ferate (20.10.2014); despre moldovenii aflaţi la muncă în Italia care 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

Iu. Leancă, PLDM 7 sec. 0 7 sec. . 0 

Iu. Leancă, GUV 9 min.3 sec. 1 min.17 sec. 7 min.17 sec. 29 sec. 

V. Filat, PLDM 6 min.49 sec. 46 sec. 6 min.3 sec. 0 

V.Filat, PRIV 3 sec. 0 3 sec. 0 

D. Chirtoacă, PL 7 sec. 0 7 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 2 min.27 sec. 0 2 min.21 sec. 6 sec. 

A. Reşetnicov, PCRM 1 min.3 sec. 0 1 min.3 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 1 min.2 sec. 47 sec. 15 sec. 0 

M .Lupu, PRIV 0 0 0 0 

L. Polihovici, PLDM 0 0 0 0 

L. Polihovici, PARL 3 sec. 0 3 sec. 0 

V. Voronin, PCRM 25 sec. 15 sec. 10 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 17 sec. 0 17 sec. 0 

M. Ghimpu, PL 8 sec. 0 8 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 
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vor putea trimite acasă pînă la 1000 de euro prin intermediul Poştei Moldovei (20.10.2014); despre 
premierul Iu. Leancă la aniversarea a 51 de ani (20.10.2014); despre inaugurarea unui complex sportiv în 
comuna Ciorescu, la care a participat şi liderul PLDM, V. Filat (20:10.2014); despre deschiderea la 
Orhei a unei şcoli moderne de box, la eveniment a participat şi liderul PLDM, V. Filat (20.10.2014); 
despre anunţul făcut de ministrul Economiei, A. Candu, cu privire la ieftinirea carburanţilor 
(21.10.2014); despre aprobarea Strategiei transportului public de către Consiliul Municipal Chişinău 
(21.10.2014); despre protestele PSRM din faţa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
(21.10.2014); despre semnarea unui Memorandum dintre premierul Iu. Leancă şi şeful Oficiului Băncii 
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (22.10.2014); despre sărbătorirea de către PCRM a 21 de 
ani de la constituirea formaţiunii (22.10.2014); despre darea în exploatare a unui apeduct în satul 
Sămăşcani, la care a participat şi liderul PLDM, V. Filat (22.10.2014); despre 25 de copii din familii 
social-vulnerabile care au plecat într-o vacanţă de o săptămînă în Turcia, la iniţiativa Guvernului 
(22.10.2014); despre compensaţiile pentru producătorii de fructe, care vor fi acordate începînd cu 27 
octombrie (23.10.2014); despre evacuarea gheretelor comerciale de pe strada Alecu Russo (23.10.2014); 
despre discursul premierului Iu. Leancă în cadrul Forumului pentru Sănătate (23.10.2013); despre 
acordarea diplomelor de merit angajaţilor din domeniul transporturilor de către premierul Iu. Leancă 
(24.10.2014); despre mesajul electoral al PLDM-ului, prezentat în cadrul unei conferinţe de presă 
(24.10.2014); despre vizita liderului PLDM, V. Filat, la Bruxelles, care a declarat că Moldova trebuie să 
continue calea europeană (24.10.2014); despre noile itinerare ale microbuzelor din capitală (27.10.2014); 
despre rezultatele unui sondaj de opinie care arată că şase partide au şanse de a accede în Parlament 
(27.10.2014); despre degrevarea din funcţie a primarului D. Chirtoacă pentru a participa la cursa 
electorală (27.10.2014); despre inaugurarea în comuna Tohatin a unui stadion şi o porţiune de drum la 
nivel european (27.10.2014); despre organizarea unei întîlniri cu alegătorii de către Organizaţia 
Teritorială a PLDM din Cahul (27.10.2014); despre ameninţările cu proteste din partea producătorilor 
de fructe în cazul în care Guvernul nu va soluţiona problema (28.10.2014); despre inaugurarea unui 
sistem de irigare performant la Criuleni, la eveniment fiind prezent şi premierul Iu. Leancă (28.10.2014); 
despre rezultatele sondajului de opinie realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova 
(28.10.2014); despre un concert în cinstea tinerilor boxeri din r-nul Hînceşti care au dus faima 
Republicii Moldova în lume, la care a participat liderul PLDM, V. Filat, (28.10.2014); despre reacţia 
premierului Iu. Leancă referitor la solicitările producătorilor de fructe ce au suportat pierderi în urma 
îngheţurilor (29.10.2014); despre vizita preşedintelui Ucrainei la Chişinău (29.10.2014); despre sistemul 
de penitenciare care de la 1 ianuarie va primi uniforme noi pentru angajaţi (29.10.2014); despre 
declaraţia PPRM cu privire la necesitatea reînnoirii clasei politice din Moldova (29.10.2014) etc. 

Astfel, din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Euro TV”, Guvernul a avut o pondere de – 38,7%, PLDM 
– 26,2%. PCRM şi reprezentanţii primăriei mun. Chişinău au avut o prezenţă egală de – 10%. 
PDM a fost mediatizat în volum – de 4 %, fiind urmat de Parlamentul RM – 2,4%, PPRM – 
2,1% şi categoria ALŢII cu – 2%. Preşedintele RM a acumulat – 1,5%, PLR – 1,3%, categoria 
PRIV a obţinut o pondere procentuală de – 0,9%, PL -0,7%, iar PPP – 0,1% din volumul total al 
reflectării subiecţilor politici. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de către postul de 
televiziune ”Euro TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, cu excepţia unor actori 
politici care au fost nesemnificativ reflectaţi pozitiv sau negativ. Astfel, într-o tonalitate slab pozitivă a 
fost reflectat PCRM în cadrul subiectelor: despre sărbătorirea de către PCRM a 21 de ani de la 
constituirea formaţiunii (22.10.2014) şi despre membrii Uniunii Tineretului Comunist din Moldova care 
au plantat de ziua komsomolului copaci pe Aleea Comsomoliştilor (29.10.2014). 

Iurie Leancă, a avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri – 41,3% (în calitate de 
prim-ministru – 9 min. 3 sec., în calitate de membru PLDM – 7 sec.), fiind urmat de liderul 
PLDM, V. Filat, cu 31,5%, şi D. Chirtoacă - cu 11,6% (în calitate de primar al capitalei – 2 min. 
27 sec., în calitate de membru PL – 7 sec.). O prezenţă egală de reflectare au avut-o A. 
Reşetnicov şi liderul PDM, M. Lupu, în proporţie de 4,7%, urmaţi de L. Palihovici – 2,5%, V. 
Voronin – 1,9%, în timp ce Preşedintele Ţării, N. Timofti, a obţinut – 1,3%, iar M. Ghimpu – 
0,6% . 
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Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră cu o prezentare puţin pozitivă sau 
negativă datorită evenimentelor menţionate mai sus. 

 
 
În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 

la prevederile Codului Audiovizualului art. 7 alin. (4) lit. c): „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 
informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor 
plasa fiecare ştire astfel încît:… În cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare 
din mai multe surse.” Astfel, cadrul subiectului difuzat la data de 21.10.2014, în segmentul de timp 
20:37:10, despre noul protest marca PSRM. Prezentatoarea relatează evenimentul: ”în această 
dimineaţă, mai mulţi membri şi simpatizanţi ai Partidului Socialist au protestat în faţa Ministerului 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Aceştia s-au arătat nemulţumiţi de reformele care au fost 
implementate în ultimii ani şi au cerut demisia dnei V. Buliga. Un protestatar aduce acuzaţii dnei 
ministru V. Buliga: ”Noi astăzi constatăm că... şi spunem oamenilor clar şi respicat, că prin aşa metode, 
dumneaei nu creşte Moldova, dar, pur şi simplu, a înmormîntat-o”. Reporterul intervine cu ideea că 

Ministerul Muncii a anunţat că în acest an au fost alocați 254 de milioane de lei pentru ajutor în 
perioada rece a anului, unii protestatari afirmă însă, că toate compensaţiile au fost anulate. Poziţia 
părţilor la adresa cărora au fost aduse acuzaţii lipseşte. La final se menţionează doar că ministrul Muncii, 
V. Buliga, nu a comentat, deocamdată, acuzaţiile.  

De asemenea, au fost atestate abateri şi de la Regulamentului CEC privind reflectarea 
campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare 
în masă din Republica Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu 
tematică electorală. La data de 27.10.2014 şi 28.10.2014, postul de televiziune ”Euro TV” a difuzat, în 
cadrul principalului buletin de ştiri, două sondaje realizate de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din 
Moldova, cu omiterea unor stipulări din Regulament: 

 27.10.2014, ora 20:37:41, a fost difuzat sondajul despre şansa unor partide de a accede în 
Parlament: ”Şase partide ar accede în Parlament. Rezumat: Dacă duminica viitoare ar avea loc 
alegerile, în Parlament ar accede 6 partide politice. Iar tabloul politic ar fi similar cu cel din 
campania electorală din 2010. Asta arată datele unui sondajul făcut de ”Asociaţia Sociologilor şi 
Demografilor”. Totodată, datele sondajului au demonstrat că nici un lider politic nu se bucură 
de încrederea majorităţii populaţiei. Sondajul a fost realizat în perioada 11-20 octombrie 2014.” 
În cadrul subiectului nu au fost menţionate dimensiunea eşantionului, marja maximă de eroare, 
comanditarul sondajului, sursa de finanţare şi dovada privind înştiinţarea CEC despre 
desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală, în conformitate cu art. 641 alin. (10) din 
Codul electoral. 

 28.10.2014, ora 20:42:16, a fost difuzat subiectul despre moldovenii îngrijoraţi de sărăcie şi 
corupţie, în cadrul căruia se relatează despre faptul că populaţia din Moldova este îngrijorată de 
preţurile mari, salariile mici, corupţia şi şomajul. În acest context, au fost prezentate rezultatele 
unui sondaj de opinie realizat de către Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova. 
Sondajul dat arată că Biserica şi Mass-media rămîn cele mai credibile instituţii, la polul opus se 
află Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia. Sondajul a fost realizat în perioada 11-20 octombrie 
2014, pe un eşantion de 1063 de persoane, marja de eroare este de plus/minus 3 la sută. Au fost 
omise stipulările cu privire la comanditarul sondajului, sursa de finanţare şi dovada privind 
înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală, în 
conformitate cu art. 641 alin. (10) din Codul electoral. 
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RTR Moldova 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 03 min. 46 sec. 05 sec. 02 min. 38 sec. 01 min. 03 sec. 

PLDM 03 min. 02 sec. 24 sec. 02 min. 30 sec. 08 sec. 

PSRM 02 min. 17 sec. 05 sec. 02 min. 12 sec. 0 sec. 

PCRM 01 min. 51 sec. 10 sec. 01 min. 17 sec. 24 sec. 

PLR 01 min. 22 sec. 05 sec. 01 min. 17 sec. 0 sec. 

PDM 54 sec. 0 sec. 54 sec. 0 sec. 

PL 49 sec. 11 sec. 38 sec. 0 sec. 

PPP 47 sec. 0 sec. 47 sec. 0 sec. 

PCR 29 sec. 0 sec. 26 sec. 03 sec. 

PREZ 21 sec. 0 sec. 21 sec. 0 sec. 

PRIV 21 sec. 0 sec. 9 sec. 12 sec. 

PAD 17 sec. 0 sec. 17 sec. 0 sec. 

BEAMUV 16 sec. 16 sec. 0 sec. 0 sec. 

PPRM 16 sec. 0 sec. 16 sec. 0 sec. 

PRIM 15 sec. 0 sec. 15 sec. 0 sec. 

PPCD 11 sec. 0 sec. 11 sec. 0 sec. 

Coal 09 sec. 0 sec. 09 sec. 0 sec. 

PFP 08 sec. 0 sec. 08 sec. 0 sec. 

PPDA 08 sec. 0 sec. 08 sec. 0 sec. 

CI 06 sec. 0 sec. 06 sec. 0 sec. 

ALŢII 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 
 

 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V. Filat, PLDM 01 min. 46 sec. 24 sec. 01 min. 22 sec. 0 sec. 

V. Filat, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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V. Voronin, PCRM 01 min. 26 sec. 10 sec. 52 sec. 24 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

Iu. Leancă, PLDM 2 sec. 0 sec. 2 sec. 0 sec. 

Iu. Leancă, GUV 01 min. 03 sec. 0 sec. 47 sec. 16 sec. 

I. Dodon, PSRM 01 min. 02 sec. 0 sec. 01 min. 02 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PPP 38 sec. 0 sec. 38 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Lupu, PDM 27 sec. 0 sec. 27 sec. 0 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

N. Timofti, PREZ 21 sec. 0 sec. 21 sec. 0 sec. 

M. Formuzal, 
BEAMUV 

16 sec. 16 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Formuzal, PRIV 2 sec. 0 sec. 2 sec.  0 sec. 

V. Cosarciuc, PPRM 16 sec. 0 sec. 16 sec. 0 sec. 

V. Cosarciuc, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Ghimpu, PL 15 sec. 0 sec. 15 sec. 0 sec. 

M. Ghimpu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PD 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 12 sec. 0 sec.  0 sec. 12 sec. 

D. Chirtoacă, PL 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

D. Chirtoacă, PRIM 08 sec. 0 sec. 08 sec. 0 sec. 

I. Hadîrcă, PLR 05 sec. 05 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Hadîrcă, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 
 

 
 
 

 
 



 96 

Comentarii:  
 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „RTR Moldova” s-a axat pe următoarele subiecte: despre ministrul 
Economiei, A. Candu, care a dat asigurări privind reducerea preţurilor la gazele naturale (20.10.2014); 
despre participarea liderului PLDM, V. Filat, la Liturghia de Sfinţire a Catedralei ”Naşterea Macii 
Domnului” de la Mănăstirea Curchi, oficiată de Mitropolitul Vladimir (20.10.2014); despre lansarea 
oficială a PLR în campania electorală (20.10.2014); despre producătorii de mere care au solicitat de la 
Guvern compensaţii ca urmare a embargoului impus de Rusia la importul de fructe din Republica 
Moldova (21.10.2014); despre protestul organizat de PSRM în faţa Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, în cadrul căruia au cerut majorarea pensiilor şi a indemnizaţilor pentru persoanele cu 
dizabilităţi (21.10.2014); despre nemulţumirea cîtorva formaţiuni politice faţă de decizia Guvernului de 
a deschide 5 secţii de votare în Rusia pentru alegerile din 30 noiembrie 2014 (22.10.2014); despre 
declaraţiile lui M. Frormuzal, unul dintre liderii Blocului ”Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, care 
susţine că Moldova este un stat multinaţional, iar partidul său va asigura puterea regiunilor (22.10.2014); 
despre PLDM, care încă nu a decis cine va figura primul pe lista electorală a formaţiunii (23.10.2014); 
despre vizita lui V. Plahotniuc la vila sa din Sciez, Franţa, pe care nu a trecut-o în declaraţiile de avere 
(23.10.2014); despre PL, care condamnă, într-un comunicat de presă, politica imperialistă a Federaţiei 
Ruse şi se pronunţă pentru aderarea Republicii Moldova la NATO (23.10.2014); despre declaraţiile lui 
V. Cosarciuc, prim-vicepreşedinte PPRM, care afirmă că Republica Moldova nu este un stat de drept, ci 
de interes (23.10.2014); despre briefingul organizat de liderul PLDM, V. Filat, şi M. Sandu, în cadrul 
căruia aceştia au vorbit despre pilonii pentru o educaţie de calitate (24.10.2014); despre indignarea lui R. 
Usatîi, liderul PPP, care susţine că au fost întreprinse tentative de corupere a unor veterani, care ar fi 
fost impuşi de poliţiştii de sector să semneze nişte procese-verbale precum că ar fi primit bani de la R. 
Usatîi în plină campanie electorală (24.10.2014); despre decizia Comisiei Naţionale de Integritate de a 
cerceta averile mai multor miniştri, asta după ce în presă au apărut articole despre bunurile lor tăinuite 
(24.10.2014); despre sondajul realizat şi prezentat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor, în care se 
menţionează că doar şase partide politice vor accede în Parlament (27.10.2014); despre acuzaţiile aduse 
de I. Dodon lui Iu. Leancă, care susţine că premierul nu este un economist competent, asta în contextul 
în care prim-ministrul a declarat că liderul socialiştilor nu era împotriva comerţului cu UE pe timpul 
cînd era ministru al Economiei (27.10.2014); despre lansarea oficială a PL în campania electorală 
(27.10.2014); despre rapoartele financiare prezentate de candidaţii electorali la alegerile parlamentare din 
30 noiembrie 2014 (27.10.2014); despre declaraţia liderului V. Filat, care se arată convins de victoria 
partidelor europene la alegerile parlamentare din noiembrie (28.10.2014); despre declaraţia liderului 
PCR, R. Popa, care afirmă că formaţiunea pe care o conduce se va autodesfiinţa dacă nu va trece pragul 
electoral (28.10.2014); despre declaraţia liderului PCRM, V. Voronin, care susţine că în cazul în care 
PCRM va veni la putere, nu va denunţa Acordul de Asociere, dar va insista asupra revizuirii unor 
articole (29.10.2014); despre 20 de membri PLR care au părăsit formaţiunea şi au aderat la PDM 
(29.10.2014) etc.  

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, GUV a avut o pondere de 21,2%, fiind 
urmat de PLDM, cu 19%. PSRM a fost mediatizat în volum de 12,8%, PCRM – 10,4%, PLR – 
7,7%, PDM – 5,1%, PL – 4,6%, PPP – 4,4%, iar PCR – 2,7%. Cu aceeaşi pondere de 2% s-au 
evidenţiat Preşedintele Republicii Moldova şi PRIV. PAD a acumulat 1,6%, iar BEAMUV şi 
PPRM au obţinut cîte 1,5% fiecare. Reprezentanţii Primăriei au fost mediatizaşi în volum de 
1,4%, PPCD – 1%, Coal – 0,8%, iar PFP şi PPDA au acumulat 0,7% fiecare. CI a obţinut 0,6%, 
iar categoria ALŢII – 0,2% din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi. 

Subiecţii politici au fost mediatizaţi în cadrul buletinelor informative într-o modalitate total 
indirectă, avînd o conotaţie a reflectării, în general, neutră, cu excepţia unor actori politici care au fost 
reflectaţi pozitiv sau negativ. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative au avut o conotaţie a reflectării, în 
general, neutră, cu excepţia unor actori politici care au fost reflectaţi pozitiv sau negativ. Astfel, 
Guvernul a obţinut o conotaţie negativă în subiectele: despre protestul organizat de PSRM în faţa 
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în cadrul căruia au cerut majorarea pensiilor şi a 
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indemnizaţilor pentru persoanele cu dizabilităţi (21.10.2014); despre nemulţumirea cîtorva formaţiuni 
politice faţă de decizia Guvernului de a deschide 5 secţii de votare în Rusia pentru alegerile din 30 
noiembrie 2014 (22.10.2014); despre decizia Comisiei Naţionale de Integritate de a cerceta averile mai 
multor miniştri, asta după ce în presă au apărut articole despre bunurile lor tăinuite (24.10.2014); despre 
acuzaţiile aduse de I. Dodon lui Iu. Leancă, care afirmă că prim-ministrul nu este un economist 
competent, asta în contextul în care şeful Executivului a declarat că liderul socialiştilor nu era împotriva 
comerţului cu UE pe timpul cînd era ministru al Economiei (27.10.2014).  

Şi PCRM a fost prezentat negativ în subiectul din data de 21.10.2014, în care liderul PLDM, V. 
Filat, declară că nu ”şi-l mai doreşte să-l vadă ca şef de stat pe liderul PCRM, V. Voronin”.  

De o conotaţie pozitivă a beneficiat PLDM în subiectele: despre participarea liderului PLDM, 
V. Filat, la Liturghia de Sfinţire a Catedralei ”Naşterea Macii Domnului” de la Mănăstirea Curchi, 
oficiată de Mitropolitul Vladimir (20.10.2014); despre vicepreşedintele PLDM, V. Pistrinciuc, care a 
infirmat informaţiile apărute în presă privind includerea deputatului PLR, A. Guţu, pe lista electorală a 
PLDM. În acest context, V. Pistrinciuc a declarat că PLDM are mulţi tineri bine pregătiţi care vor putea 
face faţă diferitor funcţii publice (22.10.2014); despre PLDM, care încă nu a decis cine va figura primul 
pe lista electorală a formaţiunii. PLDM susţine că în listă se vor regăsi oameni integri, cu pregătire bună 
(23.10.2014). 

În cadrul buletinului informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, V. Filat a 
acumulat 22%, urmat de liderul PCRM, V. Voronin şi Iu. Leancă (în calitate de membru 
PLDM – 2 sec., în calitate de prim-ministru – 1 min. 3 sec.)  cu - 17,8% şi, respectiv, 13,5%. I. 
Dodon a fost mediatizat în volum de 12,9%, R. Usatîi – 7,9% şi M. Lupu – 5,6%. Preşedintele 
Republicii Moldova, N. Timofti, a avut o pondere de 4,4%, M. Formuzal – 3,7%, iar M. 
Ghimpu şi V. Cosarciuc au obţinut 3,3%. V. Plahotniuc a fost mediatizat în volum de 2,7%, D. 
Chirtoacă – 1,9% (în calitate de membru PL – 1 sec., în calitate de primar al capitalei – 8 sec.), 
iar I. Hadârcă – 1% din volumul total al reflectării subiecţilor politici. 

Liderii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative au avut o conotaţie a reflectării, în 
general, neutră, unii fiind trataţi pozitiv şi negativ datorită subiectelor menţionate mai sus. 

 
 
În acelaşi timp, ţinem să menţionăm că rezultatele monitorizării au atestat derogări de 

la prevederile Codului Audiovizualului art. 7 alin. (4) lit. c): „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 
informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi 
obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît:… În cazul subiectelor ce vizează situaţii de 
conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse.” Astfel, în cadrul subiectului difuzat 
la data de 21.10.2014, în segmentul de timp 15:59:43, despre declaraţia lui Vlad Filat, care nu-şi mai 
doreşte să-l vadă ca şef de stat pe liderul PCRM, Vladimir Voronin, jurnalista afirmă că ex-premierul a 
mai adăugat că Voronin vrea alegerea preşedintelui de către Parlament, pentru că, în cazul alegerii 
directe, un candidat al comuniştilor nu ar deveni niciodată preşedinte şi că nu crede că cineva îşi mai 
doreşte ca Voronin să mai devină vreodată preşedinte de stat. Reportajul se încheie cu comentariul 
jurnalistei, care afirmă că liderul PCRM nu a comentat, deocamdată, situaţia. 

La data de 22.10.2014, ora16:00:42, a fost difuzat subiectul despre declaraţiile liderului PCRM, 
Vladimir Voronin, care a precizat în cadrul unei conferinţe de presă că în cadrul Partidului Comunist 
Reformator se întîlnesc persoane cu dosare penale. Voronin a mai adăugat că pledează pentru 
suveranitatea şi dezvoltarea ţării, indiferent de direcţia care va fi aleasă, UE sau Uniunea vamală. PCR 
nu şi-a exprimat poziţia faţă de precizările făcute de V. Voronin. 

La data de 24.10.2014, ora 16:00:41, a fost difuzat subiectul despre membrul Partidului "Patria ", 
Renato Usatîi, care şi-a exprimat indignarea faţă de tentativele de corupere a veteranilor, care ar fi fost 
impuşi de poliţiştii de sector să semneze nişte procese-verbale precum că ar fi primit bani de la R. Usatîi 
în plină campanie electorală. Nu a fost prezentată nici o reacţie din partea poliţiei referitor la afirmaţiile 
lui Renato Usatîi. 

De asemenea, au fost atestate abateri şi de la Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova, capitol IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. La 
data de 27.10.2014, ora 16:001:29, postul de televiziune ”RTR Moldova” a difuzat, în cadrul 
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principalului buletin de ştiri, subiectul despre Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova, care 
au efectuat un sondaj cu privire la scrutinul din 30 noiembrie curent. Conform rezultatelor acestui 
sondaj, şase partide ar accede în Legislativ, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Sînt 
menţionate partidele şi cîte procente din voturi au acumulat fiecare partid. La difuzarea subiectului a 
fost omisă menţionarea metodei utilizate pentru efectuarea sondajului şi dovada privind înştiinţarea 
CEC despre desfăşurarea acestui sondaj. 
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Ren Moldova 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării:  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PCRM 12 min. 15 sec. 19 sec. 11 min. 56 sec. 0 

GUV 10 min. 52 sec. 2 min. 06 sec. 8 min. 16 sec. 30 sec. 

PRIM 10 min. 21 sec. 10 sec. 8 min. 08 sec. 2 min. 03 sec. 

PLR 3 min. 53 sec. 0 3 min. 53 sec. 0 

ALŢII 3 min. 41 sec. 0 3 min. 41 sec. 0 

PARL 1 min. 46 sec. 0 1 min. 30 sec. 16 sec. 

PDM 1 min. 38 sec. 10 sec. 1 min. 17 sec 11 sec. 

PLDM 1 min.30 sec. 0 1 min. 19 sec. 11 sec. 

MPA 1 min. 22 sec. 0 1 min. 22 sec. 0 

Coal 1 min. 08 sec. 9 sec. 34 sec. 25 sec. 

PSRM 56 sec. 0 56 sec. 0 

PCR 33 sec. 0 4 sec. 29 sec. 

PL 12 sec. 0 12 sec. 0 

 
Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Conotaţia reflectării: 
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Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

D. Chirtoacă, PL 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PRIM 8 min. 35 sec. 10 sec. 6 min. 22 sec. 2 min. 03 sec. 

V. Voronin, PCRM 4 min. 24 sec. 6 sec. 4 min. 18 sec.  0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

S. Mocanu, MPA 1 min. 22 sec. 0 1 min. 22 sec. 0 

S.Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 1 min. 11 sec. 0 1 min. 11 sec. 0 

A. Reşetnicov, PCRM 51 sec. 0 51 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 37 sec. 0 37 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

I. Hadîrcă, PLR  33 sec. 0 33 sec. 0 

I. Hadîrcă, PRIV 0 0 0 0 

T. Potîng, PLR 20 sec. 0 20 sec. 0 

T. Potîng, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 0 0 0 0 

I. Corman, PARL 17 sec. 0 17 sec. 0 

M. Lupu, PDM 3 sec. 0 3 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 2 sec. 0 2 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

 
Reflectarea subsecţiilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Comentarii:  
 
În perioada de raport, reflectarea subiecţilor şi liderilor politici în cadrul emisiunilor informative 

ale postului de televiziune „Ren Moldova” s-a axat pe următoarele subiecte: despre conectarea la 
agentul termic a blocurilor de locuit (20.10.2014); despre CEC, care a dat start semnării Codului de 
conduită privind respectarea şi reflectarea campaniei electorale (20.10.2014); despre protestele 
refugiaţilor din Transnistria la sediul Primăriei Chişinău (20.10.2014); despre decizia primarului D. 
Chirtoacă de a interzice panourile electorale (20.10.2014); despre aniversarea a 51 de ani ai premierului 
Iu. Leancă (20.10.2014); despre nemulţumirea primarului D. Chirtoacă referitor la modul de funcţionare 
a sistemului de monitorizare a traficului rutier (21.10.2014); despre decizia ministrului Economiei, A. 
Candu, de a impune mai multe companii petroliere de a reduce preţul la carburanţi (21.10.2014); despre 
opinia Coaliţiei Control Civic, care consideră că scrutinul din noiembrie riscă să fie fraudat cu cel puţin 
20 de mii de voturi (22.10.2012); despre declaraţiile reprezentantului PLR, A. Ursachi, referitor la 
afirmaţiile dnei A. Guţu (22.10.2014, 25.10.2014)); despre desfăşurarea unui ritual funerar în faţa 
Parlamentului de către membrii unui ONG (22.10.2014, 25.10.2014); despre sărbătorirea de către 
PCRM a 21 de ani de la fondarea formaţiunii (22.10.2014, 25.10.2014); despre acuzaţiile aduse 
autorităţilor de către PCRM, cu privire la fraudarea dreptului la vot a cetăţenilor aflaţi peste hotare 
(22.10.2014); despre declaraţiile lui M. Tkaciuk, care confirmă declaraţiile liderului PCRM, V. Voronin, 
cu privire la existenţa unei propuneri de a include în listele PCRM oameni de afaceri (23.10.2014); 
despre conectarea la agentul termic a blocurilor de locuit din capitală (24.10.2014); despre premierul Iu. 
Leancă, care a declarat că livrarea prin gazoductul Iaşi-Ungheni ar putea afecta aprovizionarea întregii 
republici pînă în anul 2015 dacă acesta nu va fi extins pînă la Chişinău (24.10.2014); despre realizările 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (24.10.2014); despre CEC, care a dat start 
semnării Codului de conduită privind respectarea şi reflectarea campaniei electorale (25. 10.2014); 
despre posibilele rezultate ale alegerilor din noiembrie, în opinia experţilor (25.10.2014); despre 
declaraţia ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, V. Bumacov, că nu îşi va cere scuze de la 
agricultorii protestatari (25.10.2014); despre declaraţia membrilor Controlului Civic, care consideră că 
alegerile din noiembrie riscă să fie fraudate cu cel puţin 20 de mii de voturi (25.10.2014), despre 
blocurile de locuit care au fost conectate la agentul termic şi care riscă să fie deconectate (27.10.2014); 
despre declaraţia veteranilor războiului de la Nistru, care l-au calificat pe D. Chirtoacă drept ”un 
manipulator care intoxifică opinia publică” (27.10.2014); despre acuzaţiile aduse de liderul MPA, S. Mocanu, 
la adresa CEC, că acesta ar fi intrat în cîrdăşie cu organele de drept (27.10.2014); despre tinerii 
democraţi care au organizat un flash-mob la Arcul de Triumf, în cadrul căruia a fost lansată o nouă 
platformă a voluntarilor din Moldova (28.10.2014); despre schimbarea ţinutelor angajaţilor din sistemul 
penitenciar (29.10.2014) etc. 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, PCRM a avut o pondere de 25%, fiind 
urmat de Guvern – cu 22% şi reprezentanţii primăriei mun. Chişinău cu – 20,7%. PLR fost 
mediatizat în volum de – 7,7%, categoria ALŢII – 7,3%, iar Parlamentul Republicii Moldova a 
acumulat – 3,5%. Cu o pondere de – 3,3% a fost mediatizat PDM, PLDM cu – 3%, MPA cu – 
2,7%, iar Coaliţia de guvernare a fost reflectată într-un volum procentual de –2,3%. PSRM a 
obţinut o pondere de – 1,9%, PCR – 1,1% şi respectiv PL – 0,4% din volumul total al reflectării 
subiecţilor politici. 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de către postul de 
televiziune ”Ren Moldova” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, cu excepţia unor actori 
politici care au fost reflectaţi uşor pozitiv sau uşor negativ. Astfel, Guvernul Republicii Moldova a 
obţinut o uşoară tonalitate pozitivă prin difuzarea subiectelor: despre decizia ministrului Economiei, A. 
Candu, de a impune mai multe companii petroliere de a reduce preţul la carburanţi (21.10.2014); despre 
premierul Iu. Leancă, care a declarat că livrarea prin gazoductul Iaşi-Ungheni ar putea afecta 
aprovizionarea întregii republici pînă în anul 2015 dacă acesta nu va fi extins pînă la Chişinău 
(24.10.2014); despre realizările Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (24.10.2014). 

Primăria municipiului Chişinău a obţinut o tonalitate uşor negativă datorită subiectelor: despre 
protestele refugiaţilor din Transnistria la sediul Primăriei Chişinău (20.10.2014) şi despre declaraţia 
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veteranilor războiului de la Nistru, care l-au calificat pe D. Chirtoacă drept un ”manipulator care intoxifică 
opinia publică” (27.10.2014). 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, 
datorită funcţiei pe care o deţine, primarul capitalei, D. Chirtoacă, a acumulat 47,0%, fiind 

urmat de liderul PCRM, V. Voronin, cu 24,1%, și S. Mocanu, cu 7,5%, iar premierul I. Leancă 

s-a evidențiat prin 6,5% datorită funcției pe care o deține. A. Reşetnikov a avut o pondere de 
4,7%, I. Dodon – 3,4%, iar I. Hadîrcă – 3%. T. Potîng a fost mediatizat în volum de 1,8%, I. 

Corman – 1,6% datorită funcției pe care o deține, fiind urmat de liderul PDM, M. Lupu, cu o 
pondere de 0,3% şi M. Ghimpu – 0,2% . 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră. Excepţie face D. Chirtoacă care a 

obţinut o tonalitate negativă datorită subiectelor menţionate mai sus.  
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Capitolul II 

 Monitorizarea volumului de publicitate electorală în baza rapoartelor de monitorizare 

prvind volumul de emisie electorală prezentat la CCA de către radiodifuzorii care au declarat 

că vor reflecta campania electorală la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

 
 

În conformitate cu pct. 8 şi 54 din REGULAMENTUL privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin 
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2680 din 30 septembrie 2014: „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, rapoartele de monitorizare privind 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, iar cu două zile înainte de ziua alegerilor – un raport de totalizare”.  

  Analiza rapoartelor de monitorizare privind volumul de publicitate electorală cuprinde două 

perioade: 13-19 octombrie 2014 şi 20-26 octombrie 2014. 
 Astfel, în perioada 13-19 octombrie 2014, din cei 97 de radiodifuzori care au declarat că vor 
reflecta campania electorală din 30 noiembrie 2014, doar 75 de radiodifuzori (TV – 39, Radio – 36) au 
prezentat la Consiliul Coordonator al Audiovizualului rapoartele de monitorizare privind volumul de 
publicitate electorală, inclusiv informaţia despre difuzarea spoturilor de educaţie electorală/informare a 
alegătorilor elaborate de CEC.  

Unsprezece radiodifuzori au declarat că în această perioadă nu au difuzat publicitate electorală, 
iar 22 de radiodifuzori nu au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate 
electorală, dintre care 14 posturi TV: „TV Elita”, „TV 6 Bălţi”, „Flor TV”, „Eni Ai”, „Art-TV”, 
„Noroc TV”, „Ru-TV Moldova”, „Inter TV”, „Alt TV”, „MBC”, „Moldova Sport”, „Canal Regional”, 
„TV Bizim Dalgamiz”, „Bizim Aidinic”, şi 8 posturi de radio: „Radio Prim”, „Albena”, „Radio Alla”, 
„Flor FM”, „Budgeac FM”, „Art FM”, „Impuls FM”, şi „Radio Pro Mingir”.  

În perioada 20-26 octombrie 2014, din cei 97 de radiodifuzori care au declarat că vor reflecta 
campania electorală din 30 noiembrie 2014, doar 77 de radiodifuzori (TV – 39, Radio – 38) au prezentat 
la Consiliul Coordonator al Audiovizualului rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate 
electorală, inclusiv informaţia despre difuzarea spoturilor de educaţie electorală/informare a alegătorilor 
elaborate de CEC. Şapte radiodifuzori au declarat că nu au difuzat publicitate electorală, iar 17 de 
radiodifuzori nu au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală, 
dintre care 14 posturi TV: „Pro TV Chişinău”, „TV 6 Bălţi”, „Aiin Aciic”, „Eni Ai”, „Art-TV”, „Ru-Tv 
Moldova”, „Inter TV”, „Alt TV”, „Moldova Sport”, „Canal Regional”, „Ren Moldova”, „TV Bizim 
Dalgamiz”, „Acasă în Moldova”, „Bizim Aidinic”, şi 3 posturi de radio: „Budgeac FM”, „Art FM”, şi 
„Radio Pro Mingir”.  

Este de menţionat că radiodifuzorii care nu au prezentat rapoartele de monitorizare Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului privind volumul de publicitate electorală sînt pasibili de încălcarea art. 8 
din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 
2014 şi pct. 2 din Decizia CCA nr. 145 din 13 octombrie 2014. 

Spoturile Comisiei Electorale Centrale de informare şi educaţie civică a electoratului privind 
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 au fost difuzate de posturile de radio: “Radio 7/ GOLD 
FM”, “FM-Drochia”, „Aquarelle FM”, “Naţional FM”, “Radio Prim”, „Pro 100 radio” şi „Radio 
Moldova”, cu un volum total de 8 ore 11 min. 54 sec.; şi de posturile de televiziune: „TV 7”, „CTC 
Mega ”, “TV – Drochia”, “TV-Prim”, “Super TV”, “VTV-Ungheni”, “Accent TV”, “Jurnal TV”, 
“Bravo”, “Euro TV”, “TV Euronova”, “ALBASAT” şi “TV Moldova1”, cu un volum total de 4 ore 17 
min. şi 14 sec. 

În perioadele 13-19 octombrie şi 20-26 octombrie 2014, posturile TV au difuzat spoturile 
electorale ale următoarelor partide politice: PLDM, PSRM, PDM, PPRM, PL, PSD, PLR, PNL, MPA, 
PPCD, PCRM şi PPP.  
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În Diagrama circulară nr.1 „Publicitatea electorală” sînt prezentate calculele efectuate în minute, în 
baza rapoartelor de monitorizare privind volumul de publicitate electorală prezentate de posturile TV în 
cele două perioade definite ale prezentului raport.  

 

Diagrama nr. 1. 
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Timpul total al publicităţii electorale a partidelor politice înscrise în cursa electorală menţionat în 
rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală difuzată la posturile TV, se prezintă 
astfel: PLDM – 852 min., PSRM – 379 min., PDM – 305 min., PPRM – 14 min., PL – 4 min., PSD – 
44 min., PLR – 2 min., PNL – 5 min., MPA – 6 min., PPCD – 5 min., PCRM – 11 min., PPP – 4 min.  

Postul public de televiziune ”Moldova 1” a indicat în raport că, în perioada 13-19 octombrie 
2014, în programul de ştiri “Mesager” şi în buletinele de “Ştiri” au fost difuzate subiecte în care 
protagonişti au fost următoarele partide politice: PDM – 2 min. 44 sec., PPP – 1 min. 12 sec., PSRM – 
47 sec., PL – 36 sec., PLR – 2 min. 51 sec. Totodată, în emisiunile de ştiri au fost reflectate şi alte 
subiecte cu tematică electorală, printre care: activitatea CEC, obiecţiile organizaţiilor non-
guvernamentale cu privire la partidele care au început campania electorală înainte de a fi înregistrate în 
calitate de concurenţi electorali etc. 

Este de specificat faptul că postul public de televiziune “Moldova 1” a realizat şi difuzat o 
emisiune de educaţie electorală – “Votul tău”, cu participarea preşedintelui CEC, Iurie Ciocan. 

În perioada 20-26 octombrie 2014, în programul de ştiri “Mesager” şi în buletinele de “Ştiri” 
au fost prezentate subiecte în care protagonişti au fost următoarele partide politice: PPRM – 3 min. 17 
sec., MPA – 2 min. 51 sec., PDM – 2 min. 24 sec., PAD – 4 sec., PLDM – 2 min. 27 sec., PL – 2 min. 
24 sec., PSRM – 15 sec., PCRM – 1 min. 20 sec., PLR – 1 min. 15 sec., PVE – 23 sec., PPP – 1 min., şi 
candidaţii independenţi Oleg Cernei – 41 sec. şi Oleg Brega – 40 sec. 
 Emisiunea “Tribuna concurentului electoral” i-a avut protagonişti pe: PCRM, cu 10 min., 
PPRM, cu 5 min. şi PPCD, cu 5 min. 

Emisiunea de educaţie electorală “Votul tău” a fost difuzată şi în a doua perioadă supusă 
monitorizării, la care a participat, la fel, preşedintele CEC, Iurie Ciocan. 

 
Posturile de radio, în perioadele 13-19 octombrie şi 20-26 octombrie 2014, au difuzat spoturile 

electorale ale următoarelor partide politice: PLDM, PSRM, PDM, PPRM, PL, PSD, PLR, PNL, MPA, 
PPCD, PCRM şi PPP.  
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În Diagrama circulară nr. 2 „Publicitatea electorală” sînt prezentate calculele efectuate în minute, în 
baza rapoartelor de monitorizare privind volumul de publicitate electorală prezentate de posturile de 
radio în cele două perioade ale raportului.  

 

Diagrama nr. 2. 
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Timpul total al publicităţii electorale a partidelor politice înscrise în cursa electorală menţionat în 
rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală difuzată la posturile de radio, se 
prezintă astfel: PLDM – 751 min., PSRM – 168 min., PDM – 248 min., PPRM – 18 min., PL – 4 min., 
PSD – 20 min., PNL – 3 min., MPA – 6 min., PPCD – 5 min., PCRM – 11 min. şi PPP – 6 min. 

Postul public de radio „Radio Moldova” a indicat în raport că în perioada 13-19 octombrie 
2014, în emisiunile informative şi buletinele de ştiri au fost difuzate subiectele în care protagonişti au 
fost următoarele partide politice: PDM – 5 min. 38 sec., PL – 1 min. 23 sec., PPP – 56 sec., PSRM – 1 
min. 52 sec., PLR – 7 min. 38 sec.  
 În cadrul emisiunilor consacrate minorităţilor naţionale: “Unda Bugeacului”, “Viaţa 
Evreiască”, “Renaştere”, “Radiomegdan”, postul public „Radio Moldova” a difuzat subiecte de 
educaţie electorală cu participarea reprezentanţilor CEC. 
  Emisiunea “Tribuna concurentului electoral” a oferit timpi de antenă unui singur concurent: 
PCRM – 5 minute. 

În perioada 20-26 octombrie 2014, în emisiunea informativă „Radio Jurnal”, difuzată în 
limbile română şi rusă, au fost mediatizate subiecte ale căror protagonişti au fost următoarele partide 
politice: MPA – 3 min. 47 sec., PDM – 2 min. 56 sec., PPRM – 6 min. 01 sec., PAD – 1 min. 59 sec., 
PSRM – 5 min. 12 sec., PL – 3 min. 53 sec., PLR – 2 min. 12 sec., PCRM – 3 min. 20 sec., PPP – 4 
min. 24 sec., PVE – 45 sec., precum şi spoturile educative ale CEC, cu o durată de 13 min. 26 sec. 

În emisiunea informativă “Panorama Zilei”, protagonişti ai subiectelor difuzate au fost 
partidele politice: MPA – 6 min. 04 sec., PPRM – 3 min. 07 sec., PLR – 1 min. 26 sec., PSRM – 1 min. 
32 sec., PL – 1 min. 28 sec., PPP – 22 sec. 

În emisiunile consacrate minorităţilor naţionale: “Unda Bugeacului”, “Viaţa Evreiască”, 
“Renaştere”, “Radiomegdan”, “Romano Glasos”, au difuzat subiecte de educaţie electorală cu 
participarea reprezentanţilor CEC.  

În perioada 20-26 octombrie 2014, în emisiunea “Tribuna concurentului electoral”, partidele 
politice PPRM, PPP şi PSRM au avut timpi de antenă în volum de 5 min. fiecare, iar în cadrul emisiunii, 
cu aceeaşi tematică, “Oferta Electorală 2014”, PPCD a avut un volum de 45 min.  
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Concluzii 

Analiza cantitativă a datelor raportului de monitorizare privind volumul de publicitate electorală 
scoate în evidenţă faptul că de cel mai mare volum de publicitate, atît la posturile TV, cît şi la posturile 
de radio, a beneficiat Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova. La posturile TV, PLDM este 
urmat de PSRM şi de PDM, iar la posturile de radio de PDM şi PSRM.  

12 radiodifuzori nu au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate 
electorală pentru cele două perioade definite în prezentul raport, dintre care 9 posturi TV: „TV 6 
Bălţi”, „Eni Ai”, „Art-TV”, „Inter TV”, „Alt TV”, „Moldova Sport”, „Canal Regional”, „TV 
Bizim Dalgamiz”, „Bizim Aidinic”, şi 3 posturi de radio: „Budgeac FM”, „Art FM” şi „Radio 
Pro Mingir”. Astfel, prin neprezentarea rapoartelor respective la Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, radiodifuzorii nominalizaţi au încălcat prevederile Deciziei CCA nr. 145 din 13 
octombrie 2014, pct. 2, 8 şi 54 din REGULAMENTUL privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin 
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2680 din 30 septembrie 2014, care stipulează: „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, rapoartele de monitorizare privind 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, iar cu două zile înainte de ziua alegerilor – un raport de totalizare” 
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