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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 30 octombrie - 08 noiembrie 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 de raport 30 octombrie – 8 noiembrie 2014, posturile de televiziune supuse 

monitorizării au difuzat în total 662 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectaţi subiecţi politici. 

Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter politic au fost difuzate la postul de televiziune  ”Accent TV” 

(87 de subiecte), ”Moldova-1” (75 de subiecte), ”Prime” (60 de subiecte), ”Publika TV” (54 de 

subiecte), ”TV 7” (49 de subiecte) şi ”PRO TV CHIŞINĂU” (47 de subiecte). Posturile de televiziune 

”Euro TV” (45 de subiecte) şi ”RTR Moldova” (45 de subiecte) au difuzat un număr egal de subiecte 

politice cu participarea actorilor politici. ”Canal 3”, în perioada monitorizată, a difuzat 44 de subiecte, 

urmat de posturile de televiziune ”Canal 2” (42 de subiecte) şi ”N 4” (41 de subiecte). ”Ren Moldova” 

şi Jurnal TV” au difuzat 37 şi, respectiv, 36 de subiecte politice.  

 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 

 
 

Reieşind din cele expuse mai sus, au fost mediatizaţi 27 de concurenţi electorali. Astfel, partidele 

de guvernămînt au obţinut 24,6%, iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 27,3% din 

volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri ale posturilor de televiziune 

supuse monitorizării. Dintre toate partidele politice implicate în campania electorală pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie, PDM a obţinut cel mai mare volum de reflectare – 16,2%, urmat de 

PPP, cu 6,7%. PL a fost reflectat în volum de 6%, PCRM – 5,9%, PLDM – 5,6%, PSRM – 3,7%, iar 

PLR – 2,8%. CI a obţinut 2%, iar BEAMUV – 1,9%. Un volum mai mic de 1% au obţinut partidele 

politice PAD, PVE, PPR, MPA, UCM, PPM, PCR, PPNŢ şi MSPR. 
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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 35 min. 35 sec., a avut o conotaţie negativă pe parcursul a 57 min. 53 
sec., iar pozitivă – 7 min. 11 sec., fiind urmat de PDM, cu 2 ore 6 min. 5 sec., dintre care cu conotaţie 
pozitivă 33 min. 49 sec., iar negativă – 12 min. 53 sec. Timpul total al PPP a constituit 52 min. 04 sec., 
dintre care 6 min. 42 sec. a fost reflectat pozitiv, iar 1 min. 58 sec. – negativ. PL, din volumul total de 
timp de 46 min. 49 sec., a obţinut o conotaţie negativă de 2 min. 45 sec., iar pozitivă – de 1 min. 34 sec. 
Timpul total oferit PCRM a fost de 45 min. 27 sec., fiind reflectat într-o conotaţie negativă 1 min. 52 
sec., şi pozitivă – 2 min. 54 sec. Aproximativ de acelaşi volum de timp – 43 min. 12 sec. – a beneficiat 
PLDM, care a avut parte de o conotaţie negativă de 20 min. 36 sec., şi pozitivă – 5 min. 11 sec. PSRM, 
din totalul de 28 min. 30 sec., a avut o conotaţie negativă pe parcursul a 8 min. 8 sec., iar pozitivă – 2 
min. 25 sec., urmat de PLR, cu 22 min. 3 sec., dintre care cu o conotaţie negativă 4 min. 40 sec., iar 
pozitivă – 1 min. 54 sec. BEAMUV, din volumul total de timp mediatizat, a obţinut 14 min. 36 sec., 
dintre care cu o conotaţie pozitivă 13 sec., iar negativă – 7 sec. MPA a fost reflectat în volumul de timp 
de 2 min. 29 sec., dintre care cu o conotaţie negativă 18 sec., iar pozitivă – 1 sec. Timpul total al 
celorlalte partide reflectate, în majoritatea cazurilor, a avut o conotaţie uşor pozitivă, cît şi neutră: CI, 
MSPR, PPCD, PAD, PPR, PVE, UCM, PPM, PPNŢ, PCR, PNL, PPRM, PFP şi PPDA. 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
 

  
 

În cadrul buletinelor informative, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. 
Astfel,  cea mai mare vizibilitate a avut-o PDM, atît prin intervenţii directe – 30 min. 13 sec., cît şi 
indirecte – 1 oră 35 min. 52 sec., urmat de PPP, care a fost reflectat echilibrat atît direct (25 min. 39 
sec.), cît şi indirect (26 min. 25 sec.). PL, în cea mai mare parte, a fost mediatizat indirect (27 min. 56 
sec.), iar direct – 18 min. 53 sec. Pe poziţia a patra se află PCRM, care a fost reflectat atît direct (20 min. 
30 sec.), cît şi indirect (24 min. 57 sec.), iar PLDM, din volumul total obţinut, a avut intervenţii directe 
doar 7 min. 14 sec., iar indirecte – 35 min. 58 sec. Aceeaşi situaţie se atestă şi la celelalte partide politice 
plasate în tabelul de mai sus, care au fost reflectate, în majoritatea cazurilor, în intervenţii indirecte. De 
specificat că postul de televiziune ”RTR Moldova” este singurul post care a prezentat subiectele 
electorale în apariţii total indirecte. 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 
  În perioada de referinţă, în principalele buletine informative de la televiziunile monitorizate de  
cea mai mare vizibilitate dintre politicieni s-a bucurat D. Chirtoacă, care a acumulat 22,7%, urmat de R. 
Usatîi, cu 12,2%. Iu. Leancă a obţinut 8,3%, M. Lupu – 6,1%, V. Filat – 5,8%, iar M. Ghimpu – 5,5%. 
Liderul PCRM, V. Voronin, a fost mediatizat în volum de 5%, I. Dodon – 4,9% şi I. Corman – 4%. 
Datorită funcţiei pe care o deţine,  V. Bumacov a fost reflectat în volum de 3,2%, urmat de V. 
Plahotniuc, cu 3%. D. Recean şi O. Cernei au obţinut aproximativ acelaşi volum – 2,6% şi, respectiv, 
2,5%. Preşedintele Republicii Moldova a acumulat 2,2%, V. Buliga – 2%, M. Formuzal – 1,7%, V. 
Marinuţa – 1,5%, Iu. Roşca – 1,2%, iar O. Bodişteanu a obţinut 1 %. Mai puţin de 1% au obţinut M. 
Răducanu, I. Hadîrcă, V. Klimenco, M. Godea, V. Tarlev, O. Brega şi V. Saharneanu.  
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Conotaţia reflectării: 
 

 
 
 
Din volumul total de timp, cel mai mediatizat subiect politic a fost D. Chirtoacă, care a 

beneficiat de un timp total de 1 oră 29 min. 36 sec. (în calitate de primar al capitalei – 1 oră 22 min. 13 

sec., în calitate de membru PL – 6 min. 57 sec.), dintre care cu o conotaţie pozitivă – 7 sec., şi negativă 

– 11 min. 2 sec., fiind urmat de liderul PPP, R. Usatîi, cu un timp total de 48 min. 15 sec., dintre care 6 

min. 42 sec. – pozitiv, şi 1 min. 58 sec. – negativ. Iu. Leancă a obţinut un volum total de 32 min. 37 sec. 

(în calitate de prim-ministru – 32 min. 16 sec., în calitate de membru PLDM – 21 sec.), din care cu o 

conotaţie pozitivă – 4 min. 28 sec., iar negativă – 14 sec. Timpul total obţinut de liderul PDM, M. Lupu, 

a fost de 24 min. 16 sec., din care cu conotaţie pozitivă – 5 min. 36 sec., şi negativă – 22 sec. V. Filat a 

fost mediatizat în volum total de timp de 22 min. 51 sec., din care cu o conotaţie pozitivă – 3 min. 5 

sec., iar negativă – 13 min. 23 sec. M. Ghimpu a beneficiat de un timp total de 21 min. 31 sec., din care 

cu o conotaţie pozitivă – 52 sec., iar negativă – 1 min. 48 sec., iar liderul PSRM, I. Dodon, a beneficiat 

de un timp total 19 min. 27 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 2 min. 24 sec., şi negativă – 5 min. 

7 sec. V. Plahotiniuc a fost mediatizat în volum total de timp 11 min. 45 sec., din care cu conotaţie 

pozitivă – 3 min 34 sec., şi negativă – 3 min. 12 sec., iar V. Buliga a beneficiat de un volum total de 

timp 7 min. 47 sec., fiind reflectată cu o conotaţie pozitivă de 2 min. 3 sec. şi negativă de 11 sec. De 

specificat că ceilalţi subiecţi politici au apărut doar în context neutru, cu un volum total de timp ce 

variază între 18 min. şi 2 sec.  

 
Comentarii: 
   

În perioada 30.10.2014-08.11.2014, posturile de televiziune:  ”Moldova-1”, „Prime”, „Publika 

TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”,  „Jurnal TV”, ”Accent TV”, 

”Euro TV”, ”RTR Moldova” şi ”Ren Moldova” s-au axat,  în cadrul principalelor buletine de ştiri, pe 

subiecte despre: Parlamentul European va ratifica Acordul de Asociere cu RM în cadrul şedinţei din 13 

noiembrie (30.10.2014); CEC a stabilit un plafon de  55 de milioane de lei pentru blocuri electorale şi 

partide şi un plafon de 2 milioane de lei pentru candidaţii independenţi (30.10.2014); liberal-
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reformatorul V. Saharneanu  îl acuză pe liderul PLDM, V. Filat, că ar fi acaparat,  prin intermediul unei 

scheme de atac raider, postul de radio ”Vocea Basarabiei”; percheziţii la domiciliul părinţilor primarului 

D. Chirtoacă (31.10.2014); PLR vrea un regim unificat de control la hotarele cu UE (30.10.2014); 

socialiştii europeni susţin PDM (30.10.2014); generalul Alexei va candida pe lista electorală a Partidului 

„Patria” (30.10.2014); deputatul PLR, V. Saharneanu, este sigur că formaţiunea din care face parte va 

accede în Parlament (30.10.2014); preşedintele r-ului Edineţ, V. Albu, care este şi membru al PDM, a 

fost surprins cu o cameră video înjurînd şi făcînd presiuni asupra unor angajaţi de la întreprinderea 

”Edineţ-Gaz” ca aceştia să poarte, în timpul orelor de muncă, haine cu sigla PDM (31.10.2014); R. 

Usatîi l-a învinuit  pe V. Filat, în cadrul emisiunii ”1+1”, difuzată de postul de televiziune Accent TV,  

că ar fi distribuit, de ziua oraşului Străşeni, icoane cu inscripţia pe verso ”Al vostru V. Filat”  

(31.10.2014); Curtea de Apel Chişinău a abrogat decizia CEC prin care MPA a fost avertizată pentru că 

a participat la unele întruniri cu alegătorii organizate de PDM (31.10.2014); microbuzele din ţară îşi 

schimbă traseele (31.10.2014); după o lună de muncă minuţioasă, PDM a prezentat programul   

preelectoral al formaţiunii (31.10.2014); PDM se pregăteşte să fie din nou la guvernare (31.10.2014);  

haosul format pe străzile capitalei odată cu intrarea în vigoare a reformei transportului public 

(31.10.2014); başcanul Găgăuziei, M. Formuzal, a fost declarat persona non-grata în Ucraina 

(01.11.2014); democraţii continuă turneul prin raioanele republicii (01.11.2014); A. Reşetnicov  a 

declarat că în campania electorală  au loc încălcări grave (01.11.2014); O. Cernei a fost înregistrat de 

CEC în calitate de candidat independent (02.11.2014); PAD şi-a lansat oficial campania de propagandă 

(02.11.2014); başcanul Găgăuziei s-a retras de pe lista electorală a BE-UV (03.11.2014); D. Dendiu, 

coordonator PMP în RM, a declarat că PDM a făcut agitaţie electorală pentru V. Ponta în ziua alegerilor 

prezidenţiale din România (03.11.2014); premierul Iu. Leancă a avut o întîlnire cu preşedintele 

Partidului Popular European (03.11.2014); Partidul Verde Ecologist s-a lansat oficial în campania 

electorală (03.11.20124); fostul ministru al Apărării, V. Marinuţa, a aderat la PDM (03.11.2014);  

reprezentanţii BE-UV acuză PSRM  de intimidare şi discreditare (03.11.2014); zeci de refugiaţi şi 

veterani ai războiului de la Nistru au intrat în Primărie şi l-au făcut ”cu ou şi oţet” pe primarul D. 

Chirtoacă (03.11.2014); preşedintele Parlamentului, I. Corman, va participa la şedinţa plenară a 

Parlamentului European, la Bruxelles ((04.11.2014);  liderul PSRM, I. Dodon, este acuzat de trădare de 

patrie de  către membrii PL, după vizita sa la Moscova (04.1.2014); PCRM nu va denunţa Acordul de 

Asociere  cu Uniunea Europeană (04.11.2014); liderul PL, M. Ghimpu, susţine că la rugămintea  lui I. 

Dodon, Moscova a impus embargourile şi a trimis moldovenii acasă (04.11.2014); PL  susţine că 

diaspora moldovenilor din Rusia este controlată de  FSB-ul  de la Moscova (04.11.2014); bancherul rus 

G. Gorbunţov a declarat că R. Usatîi ar fi comandat, acum doi ani, omorul său (05.11.2014); mai mulţi 

oameni de cultură au anunţat că susţin PLR la alegerile din 30 noiembrie (05.11.2014);  candidatul PPP, 

G. Petrenco, le-a propus ministrului MAI şi şefului SIS să demisioneze, după ce s-a aflat că persoane 

din instituţiile pe care le conduc au acoperit cultivarea  şi distribuirea marijuanei (05.11.2014); Mişcarea 

Ravnopravie vrea Republica Moldova în componenţa Rusiei (05.11.2014), preşedintele  Seimului 

polonez, Radoslav Sikorski, susţine agenda de reforme asumată de PLDM cu privire la cursul de 

integrare europeană al RM (05.11.2014); observatorii Promo-Lex acreditaţi de CEC au constatat că 

PDM şi PLDM au folosit banii publici pentru agitaţie electorală, au mituit şi chiar au ameninţat 

alegătorii (06.11.2014);   în cadrul unei conferinţe de presă, liderul PSRM, I. Dodon, a făcut publice 

concluziile vizitei sale la Moscova (06.11.2014); CEC a confirmat lista concurenţilor electorali pentru 

scrutinul din 30 noiembrie (06.11.2014); delegaţia Adunării Consiliului Europei a efectuat o vizită 

preelectorală în R. Moldova pentru a evalua climatul politic înainte de alegerile parlamentare 

(06.11.2014); industria agricolă din Moldova a devenit mai competitivă şi s-a apropiat mult de UE 

(06.11.2014); ministrul Tineretului şi Sportului, O. Bodiştean, a părăsit formaţiunea PLR (06.11.2014); 

CEC a mai înregistrat încă trei pretendenţi la funcţia de deputat (06.11.2014); în perioada 20-29 

octombrie, CCA a monitorizat programele informaţionale difuzate de 13 posturi de televiziune 

(07.11.2014) trei miniştri degrevaţi anterior, au părăsit temporar cursa electorală (07.11.2014); V. 

Plahotniuc a apărut în revista ”VIP Magazin”  (07.11.2014);  Guvernul a redirecţionat 16 mil. de lei 
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pentru a compensa pierderile suportate de producătorii de mere, în urma embargoului impus de Rusia 

(08.11.2014); PLR  reacţionează la declaraţiile premierului Iu. Leancă, care a afirmat că disensiunile din 

PLR ar periclita buna desfăşurare a şedinţei Executivului (08.11.2014);  D. Chirtoacă nu va permite 

privatizarea gratuită a apartamentelor de către veteranii războiului de la Nistru (08.11.2014); CEC a 

înregistrat ultimul candidat electoral, A. Doga, în calitate de candidat independent (07.11.2014); 

”Reindustrializarea rapidă a ţării  şi promovarea producătorilor autohtoni” sînt cîteva dintre propunerile 

PPCD (07.11.2014);  primarul democrat din s. Dubăsarii Vechi este acuzat de locuitori că i-ar fi amăgit 

de bani (07.11.2014); PCRM a marcat aniversarea a 97 de ani de la revoluţia din octombrie (07.11.2014); 

propagandă electorală în stil retro organizată de către PCRM (07.11.2014);  Iu. Roşca a declarat, în 

cadrul unei conferinţe de presă, că instituţiile  de stat sînt transformate în instrumente de supraprofituri 

a celor care controlează astăzi marile fluxuri financiare  (07.11.2014); patru reprezentanţi ai PL au fost 

opriţi la punctul de control Coşniţa-Dubăsari (08.11.2014) etc. 
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Moldova 1 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului public de televiziune „Moldova-1”, Guvernul a avut cea mai mare 
pondere – 24,7%, fiind urmat reprezentanţii Primăriei municipiului Chişinău – cu 16,2%. PLR 
a fost reflectat în volum de 7,9%, PDM – 7,8%, iar PPP – 7,4%. PLDM a obţinut 6,2%, urmat 

de PL – cu 6,1% şi categoria ALȚII – cu 4, 5%. PSRM a fost mediatizat în volum de 4,1%, 
PCRM – 3,1%, CI – 2,5%, iar PREZ – 2,1%. PAD a acumulat 1,9%, PVE – 1,2%, iar PPCD – 
1,1%. Cu o prezenţă sub 1% au fost reflectaţi reprezentanţii Parlamentului, UCM, MPA, Coal, 

BEAMUV, PPM şi PPNȚ. 
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative au avut o conotaţie a reflectării, în 
general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît şi negativ. Astfel, printr-o conotaţie pozitivă a fost 
mediatizat PDM, în subiectele despre:  socialiştii europeni sprijină PDM în alegerile parlamentare din 30 
noiembrie 2014 (30.10.2014); fostul ministrul al Apărării, V. Marinuţa, a aderat la PDM (03.11.2014); 
PDM şi-a lansat în lumea virtuală  o platformă de comunicare cu tinerii (07.11.2014). 

PLDM a obţinut o conotaţie atît pozitivă, cît şi negativă.  Conotaţia pozitivă a acumulat-o  în 
subiectele despre: conferinţa de presă susţinută de PLDM la Criuleni împreună cu preşedintele 
Partidului Popular European, Joseph Daul (03.11.2014); vizita liderului PLDM, V. Filat, la Varşovia, 
unde a avut întruniri cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk (04.11.2014); preşedintele 
seimului polonez, Radoslaw Sikorski, susţine agenda de reforme asumată de PLDM în cursul de 
integrare europeană a Republicii Moldova (05.11.2014). Printr-o conotaţie negativă, PLDM a fost 
reflectat în subiectele despre: liberal-reformatorul V. Saharneanu a declarat că postul de radio ”Vocea 
Basarabiei” poate fi ţinta unui atac de tip raider, în spatele căruia poate sta V. Filat. (30.11.2014); liderul 
PL, M. Ghimpu, susţine că percheziţia în casa părinţilor lui D. Chirtoacă este o acţiune la comanda 
PLDM şi PDM (30.11.2014); sediul PLDM din oraşul Cricova a fost vandalizat (04.11.2014).  

PSRM a fost mediatizat atît neutru, cît şi negativ. Astfel, conotaţia negativă a fost reflectată în 
subiectele despre: liderul PL, M. Ghimpu, a declarat că I. Dodon este o unealtă a FSB-ului rusesc 
(04.11.2014); M. Ghimpu susţine că I. Dodon urmăreşte înrăirea populaţiei pentru a vota PSRM 
(06.11.2014).  
 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţia 

pozitiv neutru negativ 

GUV 13 min. 25 sec. 50 sec. 12 min. 35 sec. 0 

PRIM 8 min. 49 sec. 0 8 min. 49 sec. 0 

PLR 4 min. 19 sec. 21 sec. 3 min. 23 sec. 35 sec. 

PDM 4 min. 15 sec. 2 min.23 sec. 1 min. 42 sec. 0 

PPP 4 min. 01 sec. 0 4 min. 01 sec 0 
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PLDM 3 min. 21. sec 1 min. 11 sec. 1 min. 16 sec. 54 sec. 

PL 3 min. 19 sec. 11 sec. 3 min. 3 sec. 05 sec. 

ALȚII 2 min. 28 sec. 8 sec. 2 min. 17 sec. 03 sec. 

PSRM 2 min. 13 sec. 0 1 min. 24 sec. 49 sec. 

PCRM 1 min. 41 sec. 13 sec. 1 min. 28 sec. 0 

CI 1 min. 22 sec. 13 sec. 1 min. 09 sec. 0 

PREZ 1 min. 07 sec. 0 1 min. 07 sec. 0 

PAD 1 min. 02 sec. 2 sec. 1 min. 0 

PVE 39 sec. 16 sec. 23 sec. 0 

PPCD 36 sec. 0 36 sec. 0 

PARL 30 sec. 0 30 sec. 0 

PRIV 22 sec. 0 19 sec. 03 sec. 

UCM 14 sec. 13 sec. 01 sec. 0 

MPA 13 sec. 0 13 sec. 0 

Coal 09 sec. 0 09 sec. 0 

BEAMUV 07 sec. 0 0 07 sec. 

PPM 07 sec. 0 07 sec. 0 

PPNȚ 02 sec. 0 02 sec. 0 

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

 
 

În perioada de referinţă, în ştirile electorale partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi 
indirect. Astfel, prima poziţie a fost obţinută de PLR, care a fost reflectat direct – 28 sec., indirect – 3 
min. 51 sec., urmat de PDM, prin intervenţii directe – 1 min. 23 sec. şi indirecte – 2 min. 52 sec. PPP s-
a bucurat de cea mai mare intervenţie directă – 1 min. 35 sec. şi indirectă – 2 min. 26 sec. PLDM şi PL 
au fost mediatizaţi direct 29 sec. şi, respectiv, 50 sec., iar indirect – 2 min. 52 sec. şi 2 min. 29 sec. 
PSRM, în cea mai mare parte, a fost reflectat indirect – cu 1 min. 32 sec. şi direct – 41 sec. din volumul 
de timp acordat de 2 min. 13 sec. Mai puţin de 2 minute de timp total au obţinut PCRM (intervenţie 
directă – 1 min. 12 sec., indirectă – 29 sec., din volumul total de 1 min. 41 sec.), CI (intervenţie directă – 
42 sec., indirectă – 40 sec., din volumul total de 1 min. 22 sec.), PAD (intervenţie directă – 20 sec., 
indirectă – 42 sec., din volumul total de 1 min. 2 sec.), iar mai puţin de 1 minut din timpul total 
acumulat au avut-o partidele politice PVE (intervenţie directă – 16 sec., indirectă – 23 sec., din volumul 
total de 39 sec.), PPCD (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 36 sec., din volumul total de 36 sec.), 
UCM (intervenţie directă – 13 sec., indirectă – 1 sec., din volumul total de 14 sec.), MPA (intervenţie 
directă – 0 sec., indirectă – 13 sec., din volumul total de 13 sec.), BEAMUV (intervenţie directă – 0 sec., 
indirectă – 7 sec., din volumul total de 7 sec.), PPM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 7 sec., din 
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volumul total de 7 sec.) şi PPNȚ (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 2 sec., din volumul total de 2 
sec.). 
 
 
 
 
 
 Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului public de televiziune „Moldova-1”, 
partea dominantă a reflectării de 19,6% a fost dedicată premierului Iu. Leancă datorită funcţiei 
pe care o deţine, fiind urmat de primarul mun. Chişinău, D. Chirtoacă, care a avut o cotă de 
18,7%. R. Usatîi a fost reflectat în volum de 8,2%, M. Ghimpu – 7,5%, iar liderul PLDM, V. 
Filat – 5,7%. I. Dodon a obţinut 4, 6%, V. Voronin – 4,2%, V. Saharneanu – 3,9%, iar V. 
Bumacov – 3,5%. Preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, a fost reflectat în volum de 
2,9%, urmat de V. Marinuţa, cu 2,8%, şi M. Godea, cu 2,4%. O. Bodişteanu a fost mediatizat în 
volum de 2,1%, iar M. Lupu şi I. Hadârcă s-au evidenţiat prin acelaşi volum de 2%. Liderul 
PPCD, Iu. Roşca, a avut o cotă de 1,6%, urmat de I. Corman – cu 1,5% (în calitate de 
preşedinte al Parlamentului – 27 sec., în calitate de membru PDM – 8 sec.). Cu acelaşi volum  
de 1% s-au evidenţiat A. Prohniţchi, T. Potîng şi I. Ceban, iar mai puţin de 1% a fost reflectaţi 
V. Pleşca, V. Meleca, E. Muşuc, O. Brega, D. Recean, V. Buliga şi V. Plahotniuc. 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă s-a obţinut datorită mediatizării evenimentelor legate de partid. Astfel,  printr-o conotaţie 
pozitivă a fost mediatizat liderul PLDM, V. Filat,  în subiectele despre:  conferinţa de presă susţinută de 
PLDM la Criuleni împreună cu preşedintele Partidului Popular European, Joseph Daul (03.11.2014); 
vizita liderului PLDM, V. Filat, la Varşovia, unde a avut întruniri cu preşedintele Consiliului European, 
Donald Tusk (04.11.2014); preşedintele seimului polonez, Radoslaw Sikorski, susţine agenda de 
reforme asumată de PLDM în cursul de integrare europeană a Republicii Moldova (05.11.2014). Printr-
o conotaţie negativă,  V. Filat a fost reflectat în subiectul despre declaraţiile liberal-reformatorului V. 
Saharneanu, care a spus că postul de radio ”Vocea Basarabiei” a fost ţinta unui atac de tip raider, în 
spatele căruia poate sta V. Filat. (30.11.2014).  

Liderul PSRM, I. Dodon, a fost tratat negativ în subiectele despre: liderul PL, M. Ghimpu, a 
declarat că I. Dodon este o unealtă a FSB-ului rusesc (04.11.2014); M. Ghimpu susţine că I. Dodon 
urmăreşte înrăirea populaţiei pentru a vota PSRM (06.11.2014). 

La rîndul său, V. Saharneanu, a obţinut o conotaţie negativă în subiectul despre replica dată de 
reprezentanţii PLDM cu privire la acuzaţiile despre atacul raider asupra postului de radio  ”Vocea 
Basarabiei”.  
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 7 min.29 sec. 35 sec. 6 min. 54 sec. 0 

D. Chirtoacă, PL 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PRIM 7 min. 9 sec. 0 7 min. 9 sec. 0 

R. Usatîi, PPP 3 min. 8 sec. 0 3 min. 8 sec. 0 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 2 min. 11 sec. 0 2 min. 6 sec. 5 sec. 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 2 min.10 sec. 1 min. 6 sec. 38 sec. 26 sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 
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I. Dodon, PSRM 1 min. 46 sec. 0 57 sec. 49 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 35 sec. 0 35 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

V. Saharneanu, PLR 1 min. 11 sec.  0 36 sec. 35 sec. 

V. Saharneanu, PRIV 19 sec. 0 19 sec. 0 

V. Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V. Bumacov, GUV 1 min. 21 sec. 6 sec. 1 min. 15 sec. 0 

N. Timofti, PREZ 1 min.7 sec. 0 1 min. 7 sec. 0 

N. Timofti, PRIV 0 0 0 0 

V. Marinuţa, PDM 1 min. 5 sec. 38 sec. 27 sec. 0 

V. Marinuţa, PRIV 0 0 0 0 

M. Godea, PAD 55 sec. 2 sec. 53 sec. 0 

M. Godea, PRIV 0 0 0 0 

O. Bodişteanu, PRIV  0 0 0 0 

O. Bodişteanu,  GUV 48 sec. 0 48 sec. 0 

M. Lupu, PDM 47 sec. 14 sec. 33 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

I.  Hadârcă, PLR 47 sec. 0 47 sec. 0 

I.  Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Roşca, PPCD 36 sec. 0 36 sec. 0 

Iu. Roşca, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 8 sec.   8 sec. 0 0 

I. Corman, PARL 27 sec. 0 27 sec. 0 

T. Potîng, PLR 24 sec. 0 24 sec. 0 

T. Potîng, PRIV 0 0 0 0 

A. Prohniţchi,  PVE 24 sec. 16 sec. 8 sec. 0 

A. Prohniţchi,  PRIV 0 0 0 0 

I. Ceban, PSRM 24 sec. 0 24 sec. 0 

I. Ceban, PRIV 0 0 0 0 

V. Pleşca, CI 18 sec. 0 18 sec. 0 

V. Pleşca, PRIV 0 0 0 0 

V. Meleca, PL 18 sec. 0 18 sec. 0 

V. Meleca, PRIV 0 0 0 0 

E. Muşuc, PCRM 13 sec. 13 sec. 0 0 

E. Muşuc, PRIV 0 0 0 0 

O. Brega, CI  13 sec. 0 13 sec. 0 

O. Brega, PRIV 0 0 0 0 

D. Recean, GUV 9 sec. 9 sec. 0 0 

D. Recean, PLDM 0 0 0 0 

V. Buliga, PDM 7 sec. 7 sec. 0 0 

V. Buliga, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PRIV 3 sec. 0 0 3 sec. 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

 
În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 

– 97,7%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 2,3%.  
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Prime 
 
 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Prime”, PDM a fost reflectat cu cea mai mare pondere – 
de 37,1%, urmat de Primăria municipiului Chişinău – cu 24,5%. Guvernul a fost mediatizat în 
volum de 6,8%, PCRM – 6,4% iar reprezentanţii Parlamentului Republica Moldova –  5,1%. PL 
a obţinut – 3,8%, PREZ – 2,6%, iar BEAMUV – 2,5%. Categoria CI a acumulat 2,2%, urmat de 
PPP şi MSPR cu acelaşi volum de 1,5% fiecare. PLDM a avut o prezenţă de 1,4%, iar PVE şi 
PLR au acumulat 1,3% fiecare. Cu un volum procentual mai mic de 1 la sută au fost reflectaţi 
subiecţii politici PPM, PSRM, UCM şi PNL. 
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul principalelor buletine de ştiri difuzate de postul de 

televiziune ”Prime” a fost, în general, neutră, cu excepţia PDM,  care s-a evidenţiat de ceilalţi subiecţi 

printr-o accentuată conotaţie pozitivă, fapt ce denotă o favorizare evidentă a acestuia de către 

radiodifuzorul respectiv. Astfel, PDM a obţinut o alură pozitivă datorită subiectelor despre: Socialiştii 

europeni, unul dintre cele mai puternice grupuri politice din UE, susţin PDM în scrutinul din 30 

noiembrie (30.10.2014); platforma PDM pentru creşterea Moldovei este susţinută  de Partidul 

Socialiştilor Europeni (31.10.2014); Democraţii au inclus în planul de modernizare a Republicii 

Moldova şi îmbunătăţirea traiului persoanelor în etate (01.11.2014); preşedintele Comunităţii etnicilor 

ucraineni, N. Oleinic, a declarat că vor susţine PDM la alegerile parlamentare din noiembrie 

(01.11.2014); fostul ministru al Apărării, V. Marinuţa, a aderat la PDM (03.11.2014); democraţii se opun 

închiderii spitalelor şi promit să modernizeze sistemul de sănătate (03.11.2014); democraţii îşi propun să 

diminueze fenomenul corupţiei prin majorarea salariilor, reducerea birocraţiei şi înăsprirea pedepselor 

pentru cei care iau şi dau mită (05.11.2014); La lansarea de către tinerii democraţi a unei noi platforme 

de comunicare, M. Lupu a vorbit despre măsurile de susţinere a tinerilor, printre acestea oferirea a 10 

mii de euro pentru deschiderea unei afaceri în agricultură  (07.11.2014); V. Plahotniuc a apărut într-o 

ipostază inedită pe coperta ”VIP Magazin” (07.11.2014) etc. 

Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 19 min. 14 sec. 8 min. 53 sec. 10 min. 21 sec. 0 sec. 

PRIM 12 min. 44 sec. 19 sec. 11 min. 34 sec. 51 sec. 

GUV 3 min. 32 sec. 15 sec. 3 min. 06 sec. 11 sec. 

PCRM 3 min. 19 sec. 0 sec. 2 min. 54 sec. 25 sec. 

PARL 2 min. 40 sec. 0 sec. 2 min. 40 sec. 0 sec. 

PL 1 min. 59 sec. 0 sec. 1 min. 59 sec. 0 sec. 

PREZ 1 min. 22 sec. 31 sec. 51 sec. 0 sec. 

BEAMUV 1 min. 18 sec. 0 sec. 1 min. 18 sec. 0 sec. 

CI 1 min. 08 sec. 40 sec. 28 sec. 0 sec. 

PPP 47 sec.  0 sec.  32 sec.  15 sec. 
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MSPR 46 sec.  0 sec.  46 sec.  0 sec. 

PLDM 44 sec.  0 sec.  44 sec.  0 sec. 

PVE 41 sec.  0 sec.  41 sec.  0 sec. 

PLR 40 sec.  0 sec.  16 sec.  24 sec. 

PRIV 19 sec.  0 sec.  19 sec.  0 sec. 

PPM 19sec.  0 sec.  19 sec.  0 sec. 

PSRM 15 sec.  0 sec.  15 sec.  0 sec. 

UCM 4 sec.  0 sec.  4 sec.  0 sec. 

PNL 2 sec.  0 sec.  2 sec.  0 sec. 

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

 
 

În perioada de monitorizare 30 octombrie – 8 noiembrie, în ştirile electorale, partidele politice 
au fost reflectate atît prin intervenţii direct, cît şi indirect. Astfel, de cea mai mare vizibilitate de 
reflectare a avut-o PDM, atît prin intervenţii directe – 6 min. 28 sec., cît şi indirecte – 12 min. 46 sec. 
din volumul total de timp de 19 min. 14 sec., urmat de PCRM, care a beneficiat de un volum total de 
timp de 3 min. 19 sec., dintre care direct – 1 min. 12 sec., indirect – 2 min. 7 sec. Din volumul total de 
timp, PL a fost mediatizat 1 min. 59 sec., dintre care direct – 46 sec., indirect – 1 min. 13 sec. De 
aproximativ acelaşi volum de timp – de 1 min. 18 sec. şi 1 min. 8 sec., au beneficiat BEAMUV şi, 
respectiv, CI. De asemenea, PPP şi MSPR au fost reflectaţi aproximativ cu acelaşi volum total de timp 
– 47 sec. şi, respectiv, 46 sec., dintre care direct – 15 sec., indirect – 32 sec. şi, respectiv, direct – 24 sec., 
indirect – 22 sec. Mai puţin de 1 minut din timpul total acumulat au avut-o concurenţii electorali PLDM 
(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 44 sec., din volumul total de 44 sec.), PVE (intervenţie directă – 
0 sec., indirectă – 41 sec., din volumul total de 41 sec.), PLR (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 40 
sec., din volumul total de 40 sec.), PPM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 19 sec., din volumul 
total de 19 sec.), PSRM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 15 sec., din volumul total de 15 sec.), 
UCM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 4 sec., din volumul total de 4 sec.) şi PNL (intervenţie 
directă – 0 sec., indirectă – 2 sec., din volumul total de 2 sec.).  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Prime”, datorită 
funcţiei pe care o deţine, D. Chirtoacă a fost reflectat în volum de 27,2%, urmat de M. Lupu – 
cu 19,3% şi I. Corman – cu 11,7% (în calitate de Preşedinte al Parlamentului – 2 min. 40 sec., în 
calitate de membru PDM – 49 sec.). De asemenea, datorită funcţiei pe care o deţine, Iu. 
Leancă a fost prezentat în volum de 6,5%, V. Plahotniuc – 5,7%, iar V. Voronin – 4,8%. 
Preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, a fost reflectat în volum de 4,6%, V. Buliga – 
3,8%, R. Usatîi – 2,6%, M. Răducan – 2,2%, M. Formuzal – 2%, M. Ghimpu – 1,7%, S. Sîrbu – 
1,4%. Cu acelaşi volum procentual 1,1 la sută s-au evidenţiat P. Filip, V. Stratan, O. Brega, 
urmaţi de D. Diacov – cu 1%. De o cotă procentuală mai mică de 1 la sută au beneficiat V. 
Botnari, A. Doga, V. Bumacov, N. Gherman, A. Reşetnicov.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Mediatizarea liderilor politici a fost, în general, neutră, cu excepţia lui D. Chirtoacă, care a 

obţinut o conotaţie a reflectării negativă prin intermediul subiectelor despre: Percheziţionarea casei 

părinţilor şi a fratelui edilului capitalei (31.10.2014, 02.11.2014); un grup de veterani ai războiului de la 

Nistru au dat buzna în sala de şedinţe a Primăriei Chişinău, înjurîndu-l pe D. Chirtoacă, pe motiv că nu 

le permite privatizarea gratuită a apartamentelor (03.11.2104); continuarea protestelor la Primărie, unde 

D. Chrtoacă a fost înjurat şi stropit cu apă (04.11.2014); D. Chirtoacă, acuzat de agresiune fizică de 

către o femeie care a intrat în biroul său pentru a clarifica de ce a fost demisă din funcţia de şef al unei 

întreprinderi de gestionare a fondului locativ (06.11.2104) etc.  

Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

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

D. Chirtoacă, PRIM 8 min. 8 sec. 0 sec. 7 min. 17 sec. 51 sec. 

M. Lupu, PDM 5 min. 46 sec. 5 sec. 5 min. 41 sec. 0 sec. 

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

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

I. Corman, PARL 2 min. 40 sec. 0 sec. 2 min. 40 sec. 0 sec. 

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

Iu. Leancă, GUV 1 min. 56 sec. 15 sec. 1 min. 41 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PDM 1 min. 43 sec. 0 sec. 1 min. 43 sec. 0 sec. 

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

V. Voronin, PCRM 1 min. 26 sec. 0 sec. 1 min. 23 sec. 0 sec. 

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

N. Timofti, PREZ 1 min. 22 sec. 31 sec. 51 sec. 0 sec. 

V. Buliga, PDM 1 min. 9 sec. 15 sec. 54 sec. 0 sec. 

V. Buliga, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PPP 47 sec. 0 sec. 32 sec. 15 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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M. Răducan, PDM 40 sec. 0 sec. 40 sec. 0 sec. 

M. Răducan, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Formuzal, 
BEAMUV 

36 sec. 0 sec. 36 sec. 0 sec. 

M. Formuzal, GUV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Gimpu, PL 31 sec. 0 sec. 31 sec. 0 sec. 

M. Gimpu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

S. Sîrbu, PDM 25 sec. 0 sec. 25 sec. 0 sec. 

S. Sîrbu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

P. Filip, PDM 20 sec. 0 sec. 20 sec. 0 sec. 

P. Filip, GUV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Brega, CI 14 sec. 0 sec. 14 sec. 0 sec. 

O. Brega, PRIV 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

V. Stratan, PDM 19 sec. 0 sec. 19 sec. 0 sec. 

V. Stratan, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

D. Diacov, PDM 18 sec. 18 sec. 0 sec. 0 sec. 

D. Diacov, PRIV 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

V. Botnari, PDM 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

V. Botnari, GUV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Doga, CI 10 sec. 0 sec. 10 sec. 0 sec. 

A. Doga, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Bumacov, PLDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Bumacov, GUV 7 sec. 0 sec. 7 sec. 0 sec. 

N. Gherman, PLDM 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

N. Gherman, GUV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

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

 
Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 
– cu 91%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 9%.  
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Pe data de 07.11.2014, la CCA a parvenit plîngerea f/n din data de 07.11.2014, din partea 

PSRM, care menţionează că la 04.11.2014 (21 :07 :58) şi 05.11.2014 (21 :10 :35), în buletinele de ştiri 

”Primele Ș tiri” de la ora 21 :00,  difuzate de postul de televiziune ”Prime”, au fost prezentate subiecte 
ce au conţinut agitaţie electorală pentru PDM. Petiţionarul susţine că în cadrul subiectelor au fost 
lansate îndemnuri de a vota pentru democraţi. PSRM afirmă că astfel, postul de televiziune ”Prime” a 
comis derogări de la prevederile art. 7 alin. (4) lit. c) şi art.  10 alin.  (1) şi (5) din Codul audiovizualului, 
precum şi de la pct. 17 din Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale la 
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica 
Moldova. Reieşind din cele expuse  mai sus, PSRM solicită sancţionarea concurentului electoral PDM 
şi 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 plîngerea 
remisă de PSRM. 
  Rezultatele monitorizării  au atestat următoarele: 

La data de 04.11.2014,  postul TV ”Prime” a difuzat, în cadrul buletinului de ştiri ”Primele 
Ştiri”, ora 21:07:54, un reportaj la rubrica ,,Electorala 2014”, despre întîlnirea PDM cu alegătorii din 
Cimişlia, în cadrul căreia democraţii le-au vorbit oamenilor despre platforma sa electorală care prevede 
şi scutirea de venit în primii trei ani de activitate, a întreprinderilor mici şi mijlocii nou create. 

La data de 05.11.2014, postul TV ”Prime” a difuzat, în cadrul buletinului de ştiri ”Primele Ştiri”, 
ora 21:10:31, un reportaj la rubrica ,,Electorala 2014”, despre vizita liderului PDM, M. Lupu, la una din 
cele mai mari companii producătoare de bere din Moldova, în cadrul căreia angajaţilor li s-a vorbit 
despre scopul democraţilor de a diminua fenomenul corupţiei prin majorarea salariilor, reducerea 
birocraţiei şi înăsprirea pedepselor pentru cei care iau sau dau mită. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Publika TV 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Publika TV”, PDM a avut cea mai mare pondere, de 

33,5%, fiind urmat de reprezentanţii Primăriei municipiului Chişinău – cu 14,1% şi Guvern – cu 

10,4%. Categoria ALȚII a obţinut – 6,9%, urmată de reprezentanţii Parlamentului şi PL cu 

5,8% şi, respectiv, 5,3%. Cu acelaşi volum procentual de 4,8 la sută s-au evidenţiat PCRM şi 

BEAMUV. PLR a fost reflectat în volum de 3,1%, CI – 2%, iar PSRM şi PREZ s-au bucurat de 

acelaşi volum procentual de 1,8 la sută. La fel, PAD şi MSPR au obţinut aceeaşi cotă – 1,4%. 

Mai puţin de 1% au avut-o partidele politice PCR, Coal, UCM, PPNȚ, PLDM şi PPM. 
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de televiziune 
”Publika TV” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît şi 
negativ, cu excepţia PDM, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie accentuat pozitivă prin următoarele 
subiecte: preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, Serghei Stanishev, a declarat că la alegerile din 
30 noiembrie va sprijini PDM şi pe M. Lupu (30.10.2014); liderul PDM, M. Lupu, a declarat că PDM  
este un partid al dezvoltării statului şi că nici un alt partid nu şi-a propus un program atît de amplu 
(31.10.2014);  membrii PDM au mers prin raioanele Ocniţa şi Ştefan-Vodă, unde le-au vorbit 
locuitorilor care sînt priorităţile formaţiunii în viitorul parlament  (01.11.2014); reprezentanţii 
Comunităţii ucrainene din Republica Moldova vor susţine PDM (01.11.2014); ”Expresul PDM” a ajuns 
la Briceni, asigurînd oamenii că depun eforturi pentru a schimba situaţia din ţară (02.11.2014); fostul 
ministru al Apărării, V. Marinuţa, a aderat la PDM (03.11.2014); PDM a avut o întrunire cu locuitorii 
raionului Dubăsari, satul Horlecani, localitatea de baştină a lui V. Marinuţa (05.11.2014); bunăstarea 
familiilor şi îmbunătăţirea rolului femeilor în societate sînt alte priorităţi incluse în platforma PDM 
(07.11.2014); prim-vicepreşedintele PDM, V. Plahotniuc, a declarat, în cadrul unui interviu acordat 
revistei ”VIP Magazin”, că este un luptător de cursă lungă şi un om care ştie cîtă valoare are timpul şi de 
aceea are atîta răbdare (07.11.2014) etc. 

PSRM, din volumul total al reflectării în cadrul buletinelor de ştiri, a avut o reflectare exclusiv 
negativă datorită subiectelor despre: acuzaţiile de intimidare şi discreditare aduse PSRM de către 
BEAMUV (03.11.2014); liderul PCRM, V. Voronin, a reiterat că nu va face coaliţie cu PSRM, deoarece 
nu vrea să se alieze cu trădătorii (04.11.2014); M. Ghimpu îl acuză pe liderul PSRM, I. Dodon, că ar 
colabora cu FSB-ul din Rusia (04.11.2014).  
 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 19 min. 42 sec. 11 min. 27 sec. 8 min. 15 sec. 0 

PRIM 8 min. 17 sec. 0  6 min. 57 sec. 1 min. 20 sec. 

GUV 6 min. 5 sec. 36 sec. 4 min. 54 sec. 35 sec. 

ALȚII 4 min. 4 sec. 0 4 min. 4 sec. 0 

PARL 3 min. 25 sec. 1 min. 20 sec. 2 min. 5 sec. 0 

PL 3 min. 7 sec. 11 sec. 2 min. 56 sec. 0 

PCRM 2 min. 49 sec. 39 sec. 2 min. 10 sec. 0 
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BEAMUV 2 min. 48 sec. 0 2 min. 48 sec. 0 

PLR 1 min. 51 sec. 0 1 min. 10 sec. 41 sec. 

CI 1 min. 11 sec. 14 sec. 57 sec. 0 

PSRM 1 min. 5 sec. 0 12 sec. 53 sec. 

PREZ 1 min. 4 sec. 0 1 min. 4 sec. 0 

PAD 50 sec. 34 sec. 16 sec. 0 

MSPR 48 sec. 0 48 sec. 0 

PCR 20 sec. 0 20 sec. 0 

PRIV 16 sec. 0 16 sec. 0 

Coal 16 sec. 0 16 sec. 0 

UCM 15 sec. 0 15 sec. 0 

PPNȚ 15 sec. 0 15 sec. 0 

PLDM 10 sec. 10 sec. 0 0 

PPM 7 sec. 0 7 sec. 0 

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

 
 

În cadrul buletinelor informative, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. 
Astfel, cea mai mare vizibilitate a avut-o PDM, atît prin intervenţii directe  –  6 min. 9 sec., cît şi 
indirecte – 13 min. 33 sec. din volumul total de timp de 19 min. 42 sec., urmat de PL, care a fost 
reflectat direct 48 sec., iar indirect – 2 min. 19 sec. din volumul total de 3 min. 7 sec. Pe poziţia a treia 
se află PCRM şi BEAMUV, care au obţinut aproximativ acelaşi volum de timp:  2 min. 49 sec. şi, 
respectiv, 2 min. 48 sec., dintre care direct – 38 sec., iar indirect – 2 min. 11 sec. şi, respectiv, direct – 1 
min. 8 sec., indirect – 1 min. 40 sec. PLR a fost reflectat doar indirect, din volumul total de timp de 1 

min. 51 sec. Și CI, şi PSRM au fost mediatizate în intervenţii indirecte din volumul total de timp de 1 
min. 11 sec. şi de 1 min. 5 sec. Mai puţin de 1 minut de timp total au obţinut PAD (intervenţie directă – 
21 sec., indirectă – 29 sec., din volumul total de 50 sec.), MSPR (intervenţie directă – 23 sec., indirectă – 
25 sec., din volumul total de 48 sec.), PCR (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 20 sec., din volumul 
total de 20 sec.), UCM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 15 sec., din volumul total de 15 sec.), 

PPNȚ (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 15 sec., din volumul total de 15 sec.), PLDM (intervenţie 
directă – 0 sec., indirectă – 10 sec., din volumul total de 10 sec.) şi PPM (intervenţie directă – 0 sec., 
indirectă – 7 sec., din volumul total de 7 sec.).  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

Chirtoacă are cea mai mare pondere de reflectare – 24,8% (în calitate de primar al capitalei – 7 

min. 15 sec., în calitate de membru PL – 3 sec.), urmat de liderul PDM, M. Lupu, care a fost 

mediatizat în volum de 14,7%. I. Corman a obţinut o cotă de 10,4% (în calitate de membru 

PDM – 12 sec., în calitate de preşedinte al Parlamentului – 2 min. 51 sec.), fiind urmat de 

liderul PCRM, V. Voronin, cu 5,1% şi V. Plahotniuc, cu 4,6%. V. Buliga a obţinut 4,4%, M. 

Ghimpu – 3,8%, iar Preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, şi M. Răducan au fost 

mediatizaţi în volum de 3,6%. Datorită funcţiei pe care o deţine, Iu. Leancă a obţinut 3,5%, M. 

Formuzal – 3,3%, O. Bodişteanu – 2,8%, O. Cernei – 2,5%, iar O. Topolniţki a acumulat 2,4%. 

V. Klimenco şi liderul PAD, M. Godea, au fost mediatizaţi în volum de 2,3% şi, respectiv, 1,9%, 

urmat de V. Bumacov – cu 1,6%. Cu un volum procentual mai mic de 1 la sută au fost 

mediatizaţi I. Dodon, V. Pleşca, A. Guţu, R. Popa, O. Brega, P. Filip, V. Botnari şi I. Hadîrcă, 

A. Doga, N. Gherman şi C. Fusu.   
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Conotaţia reflectării: 
 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă s-a obţinut datorită mediatizării evenimentelor legate de partid. Astfel,  printr-o conotaţie 
pozitivă a fost mediatizat liderul PDM, M. Lupu, în subiectele despre: preşedintele Partidului 
Socialiştilor Europeni, Serghei Stanishev, a declarat că la alegerile din 30 noiembrie va sprijini PDM şi 
pe M. Lupu (30.10.2014); liderul PDM, M. Lupu, a declarat că PDM este partidul dezvoltării statului şi 
că nici un alt partid nu şi-a propus un program atît de amplu (31.10.2014).    

Prim-vicepreşedintele PDM, V. Plahotniuc, a fost mediatizat cu o conotaţie pozitivă  în cadrul 
subiectului despre interviul acordat revistei ”VIP Magazin”, unde a declarat că este un luptător de cursă 
lungă şi un om care ştie cîtă valoare are timpul şi de aceea are atîta răbdare (07.11.2014).  

V. Buliga a obţinut o conotaţie pozitivă în subiectul din data de 07.11.2014, în cadrul căruia V. 
Buliga a vorbit despre bunăstarea familiilor şi îmbunătăţirea rolului femeii în societate.  

Liderul PSRM, I. Dodon, a fost mediatizat cu o conotaţie negativă în subiectele despre: liderul 
PCRM, V. Voronin, a reiterat că nu va face coaliţie cu PSRM, deoarece nu vrea să se alieze cu trădătorii 
(04.11.2014); M. Ghimpu îl acuză pe liderul PSRM, I. Dodon, că ar colabora cu FSB-ul din Rusia 
(04.11.2014). 

D. Chirtoacă a obţinut o conotaţie a reflectării negativă în subiectele despre: percheziţiile 
efectuate la domiciliul părinţilor primarului Capitalei (31.11.2014); veteranii războiului de la Nistru l-au 
înjurat pe D. Chirtoacă (03.10.2014); D. Chirtoacă este acuzat că ar fi agresat o doamnă, chiar în biroul 
său (06.11.2014).  
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

D. Chirtoacă, PL 3 sec.  0 3 0 

D. Chirtoacă, PRIM 7 min. 15 sec. 0 5 min. 55 sec. 1 min. 20 sec. 

M. Lupu, PDM 4 min. 20 sec. 1 min. 59 sec. 2 min. 21 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 12 sec. 0 12 sec. 0 

I. Corman, PARL 2 min. 51 sec. 1 min. 20 sec. 1 min. 31 sec. 0 

V. Voronin, PCRM 1 min. 30 sec. 27 sec. 1 min. 3 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 1 min. 22 sec. 47 sec. 35 sec. 0 
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V. Plahotniuc, PRIV 0 0 0 0 

V. Buliga, PDM 1 min. 17 sec. 49 sec. 28 sec. 0 

V. Buliga, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 1 min. 8 sec. 11 sec. 57 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 1 min. 4 sec. 0 1 min. 4 sec. 0 

M. Răducan, PDM 1 min. 4 sec. 0 1 min. 4 sec. 0 

M. Răducan, PRIV 0 0 0 0 

I. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

I. Leancă, GUV 1 min. 2 sec. 13 sec. 49 sec. 0 

M. Formuzal, 
BEAMUV 

14 sec. 0 14 sec. 0 

M. Formuzal, GUV 45 sec. 0 45 sec. 0 

O. Bodişteanu 0 0 0 0 

O. Bodişteanu, GUV 50 sec. 0 50 sec. 0 

O. Cernei, CI 45 sec. 14 sec. 31 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

O. Topolniţki, 
BEAMUV 

42 sec. 0 42 sec. 0 

O. Topolniţki, PRIV 0 0 0 0 

V. Klimenco, MSPR 40 sec.  0 40 sec. 0 

V. Klimenco, PRIV 0 0 0 0 

M. Godea, PAD 34 sec. 28 sec. 6 sec. 0 

M. Godea, PRIV 0 0 0 0 

V. Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V. Bumacov, GUV 28 sec. 0 28 sec. 0 

I. Dodon, PSRM 15 sec. 0 3 sec. 12 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Pleşca, CI 15 sec. 0 15 sec. 0 

V. Pleşca, PRIV 0 0 0 0 

A. Guţu, PLR 8 sec.  0 8 sec. 0 

A. Guţu, PARL 0 0 0 0 

R. Popa, PCR 8 sec. 0 8 sec. 0 

R. Popa, PRIV 0 0 0 0 

O. Brega, CI 7 sec. 0 7 sec. 0 

O. Brega, PRIV 0 0 0 0 

I. Hadîrcă, PLR 6 sec. 0 6 sec. 0 

I. Hadîrcă, PRIV 0 0 0 0 

P. Filip, PDM 0 0 0 0 

P. Filip, GUV 6 sec. 0 6 sec. 0 

V. Botnari, PDM 0 0 0 0 

V. Botnari, GUV 6 sec. 0 6 sec. 0 

A. Doga, CI 4 sec. 0 4 sec. 0 

A. Doga, PRIV 0 0 0 0 

N. Gherman, PLDM 0 0 0 0 

N. Gherman, GUV 4 sec. 0 4 sec. 0 

C. Fusu, PL 3 sec. 0 3 sec. 0 

C. Fusu, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 

 
În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 

– 88%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 12%.  
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Canal 3 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Astfel, din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune ”Canal 3”, PDM a beneficiat de cea mai mare pondere 

procentuală – 45,2 la sută, urmat de reprezentanţii Primăriei, cu 18,9%. PCRM a avut o 

prezenţă de 7,4%, PL – 7,3%, iar GUV – 3,5%. Categoria ALȚII a fost mediatizată în volum de 

2,7%, iar BEAMUV – 2,4%. Cu aceeaşi pondere procentuală de 1,9 la sută s-au evidenţiat PAD 

şi CI. PSRM a fost reflectat în volum de 1,8%, PARL – 1,7%, urmaţi de PLR şi MSPR, cu 

acelaşi volum procentual de 1,4 la sută. Mai puţin de 1% au avut subiecţii politici PREZ PVE 

PLDM PCR PPM PPCD şi PPR. 
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul principalelor buletine de ştiri difuzate de postul de 

televiziune ”Canal 3” a fost, în general, neutră, cu excepţia PDM,  care s-a evidenţiat de ceilalţi subiecţi 

printr-o accentuată conotaţie pozitivă, fapt ce denotă o favorizare evidentă a acestuia de către 

radiodifuzorul respectiv. Astfel, PDM a obţinut o alură pozitivă datorită subiectelor despre: 

Preşedintele Partidului Social European, S. Stanishev, a venit în Moldova cu ocazia prezentării de către 

PDM a programului său electoral (30.10.2014);  PDM  a prezentat rezultatul muncii minuţioase  în ceea 

ce priveşte elaborarea platformei electorale (31.10.2014); turneul PDM continuă prin toată ţara, fiind 

cointeresaţi de colectarea opiniilor cetăţenilor cu privire la problemele cu care se confruntă 

(01.11.2014); rezultatul muncii PDM a fost prezentat în platforma electorală a formaţiunii, care 

stabileşte priorităţi pentru punerea în aplicare, a unei arene în care  se vor lupta partidele politice după 

accederea în Parlament (01.11.2014); fostul ministru al Apărării, V. Marinuţa, a aderat la PDM 

(03.11.2014); în cadrul întîlnirii cu alegătorii, democraţii promit salarii şi pensii mari timp de patru ani 

(05.11.2014); PDM încearcă să găsească răspuns la cele mai dureroase întrebări ale populaţiei 

(06.11.2014); V. Plahotniuc, pe paginile revistei ”VIP Magazin” (07.11.2014); PDM propune creditarea 

fermierilor (08.11.2014) etc. 

Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 24 min.7 sec. 7 min. 32 sec. 16 min.35 sec. 0 

PRIM 10 min.5 sec. 0 9 min.16 sec. 49 sec. 

PCRM 3 min.58 sec. 50 sec. 3 min.8 sec. 0 

PL 3 min. 53 sec. 0 3 min.51 sec. 2 sec. 

GUV 1 min. 51 sec. 0 1 min. 51 sec. 0 

ALȚII 1 min. 26 sec. 0 1 min.26 sec. 0 

BEAMUV 1 min.17 sec. 0 1 min.17 sec. 0 

PAD 1 min.1 sec. 42 sec. 19 sec. 0 

CI 1 min. 0 1 min. 0 

PSRM 59 sec. 0 18 sec. 41 sec. 

PARL 56 sec. 11 sec. 45 sec. 0 
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PLR 46 sec. 0 3 sec. 43 sec. 

MSPR 46 sec. 0 46 sec. 0 

PREZ 29 sec. 0 29 sec. 0 

PVE 22 sec. 0 22 sec. 0 

PLDM 8 sec. 0 8 sec. 0 

PCR 8 sec. 0 8 sec. 0 

PPM 3 sec. 0 3 sec. 0 

PPCD 3 sec. 0 3 sec. 0 

PPR 3 sec. 0 3 sec. 0 

UCM 1 sec. 0 1 sec. 0 

PNL 1 sec. 0 1 sec. 0 

MPA 1 sec. 0 1 sec 0 

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

 

 
 
 

  În perioada de referinţă, în ştirile electorale, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi 
indirect. Din volumul total de timp de 24 min. 7 sec., PDM a fost prezentat direct 6 min. 28 sec., 
indirect – 17 min. 39 sec. Pe poziţia a doua s-a evidenţiat PCRM, cu un volum total de timp de 3 min. 
58 sec., dintre care direct – 39 sec., indirect – 3 min. 19 sec., urmat de PL, cu 3 min. 53 sec., dintre care 
1 min. 21 sec. a fost mediatizat direct şi 2 min. 32 sec. – indirect. BEAMUV a fost mediatizat direct 12 
sec., indirect – 1 min. 5 sec., din volumul total de timp de 1 min. 17 sec. Aproximativ cu acelaşi volum 
total de timp de 1 min. 1 sec. şi 1 min. au beneficiat PAD şi, respectiv, CI, dintre care direct – 12 sec., 
indirect – 49 sec. şi, respectiv, indirect 1 min. PSRM şi PLR au fost mediatizaţi doar prin intervenţii 
indirecte – 59 sec. şi, respectiv, 46 sec. MSPR a avut intervenţii atît directe – 22 sec., cît şi indirecte – 24 
sec. din volumul total de timp de 46 sec. Mai puţin de 1 minut de timp total au obţinut PVE 
(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 22 sec., din volumul total de 22 sec.), PLDM (intervenţie directă 
– 0 sec., indirectă – 8 sec., din volumul total de 8 sec.), PCR (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 8 
sec., din volumul total de 8 sec.), PPM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 3 sec., din volumul total 
de 3 sec.), PPCD (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 3 sec., din volumul total de 3 sec.), PPR 
(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 3 sec., din volumul total de 3 sec.), UCM (intervenţie directă – 0 
sec., indirectă – 1 sec., din volumul total de 1 sec.), PNL (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 1 sec., 
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din volumul total de 1 sec.) şi MPA (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 1 sec., din volumul total de 
1 sec.). 

 
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
 

Dintre toţi subiecţii politici reflectaţi de postul de televiziune ”Canal 3”, D. Chirtoacă a 
beneficiat de cea mai mare cotă procentuală – 31,4 la sută (în calitate de membru PL – 12 sec., 
în calitate de primar ala capitalei – 8 min. 28 sec.), fiind urmat de liderul PDM, M. Lupu, cu 
15,5% şi V. Buliga, cu 10,1%. I. Corman a fost mediatizat în volum de 7,8% (în calitate de 
membru PDM – 1 min. 19 sec., în calitate de preşedinte al Parlamentului – 56 sec.), V. 
Marinuţa – 7,2%, M. Ghimpu – 6,2%, M. Răducan – 3,2%, iar V. Plahotniuc –2,8%. V. 
Klimenco a avut o prezenţă de 2,2%, O. Cernei – 2,1%, N. Timofti – 1,7%, V. Botnari – 1,4%, 
urmaţi de M. Formuzal şi V. Meleca, cu acelaşi volum procentual 1,3 la sută. Mai puţin de 1% 
au fost reflectaţi subiecţii politici A. Doga, V. Stratan, O. Topolniţki, N. Gherman, A. 
Prohniţchi, Iu. Leancă, O. Brega, I. Hadârcă şi V. Filat.   
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Conotaţia reflectării: 
 

 
 

Mediatizarea liderilor politici a fost, în general, neutră, cu excepţia lui D. Chirtoacă, care a 

obţinut o conotaţie a reflectării negativă prin intermediul subiectelor despre: Percheziţionarea casei 

părinţilor şi a fratelui edilului capitalei (31.10.2014, 02.11.2014); Un grup de veterani ai războiului de la 

Nistru au dat buzna în sala de şedinţe a Primăriei Chişinău, înjurîndu-l pe D. Chirtoacă pe motiv că nu 

le permite privatizarea gratuită a apartamentelor (03.11.2104); continuarea protestelor la Primărie, unde 

D. Chirtoacă a fost înjurat şi stropit cu apă (04.11.2014); D. Chirtoacă, acuzat de agresiune fizică de 

către o femeie care a intrat în biroul său pentru a clarifica de ce a fost demisă din funcţia de şef al unei 

întreprinderi de gestionare a fondului locativ (06.11.2104) etc.  

Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

D. Chirtoacă, PL 12 sec. 0 12 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 8 min.28 sec. 0 7 min.39 sec. 49 sec. 

M. Lupu, PDM 4 min.29 sec. 31 sec. 3 min.58 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

V. Buliga, PDM 2 min. 55 sec. 18 sec. 2 min.37 sec. 0 

V. Buliga, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 1 min.19 sec. 0 1 min.19 sec. 0 

I. Corman, PARL 56 sec. 11 sec. 45 sec. 0 

V. Marinuţa, PDM 2 min.6 sec. 0 2 min.6 sec. 0 

V. Marinuţa, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 1 min.47 sec. 0 1 min.47 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

M. Răducan, PDM 55 sec. 0 55 sec. 0 

M. Răducan, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 49 sec. 0 49 sec. 0 

V. Plahotniuc, PRIV 0 0 0 0 

V. Klimenco, MSPR 39 sec. 0 39 sec. 0 

V. Klimenco, PRIV 0 0 0 0 
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O. Cernei, CI 37 sec. 0 37 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 29 sec. 0 29 sec. 0 

N. Timofti, PRIV 0 0 0 0 

V. Botnari, PDM 11 sec. 0 11sec. 0 

V. Botnari, GUV 14 sec. 0 14 sec. 0 

M. Formuzal,BEAMUV 23 sec. 0 23 sec. 0 

M. Formuzal, GUV 0 0 0 0 

V. Meleca, PL 23 sec. 0 23 sec. 0 

V. Meleca, PRIV 0 0 0 0 

M. Godea, PAD 22 sec. 7 sec. 15 sec. 0 

M. Godea, PRIV 0 0 0 0 

A. Doga, CI 16 sec. 0 16 sec. 0 

A. Doga, PRIV 0 0 0 0 

V. Stratan, PDM 16 sec. 0 16 sec. 0 

V. Stratan, PRIV 0 0 0 0 

O. Topolniţki, 
BEAMUV 

12 sec. 0 12 sec. 0 

O. Topolniţki, PRIV 0 0 0 0 

N. Gherman, PLDM 5 sec. 0 5 sec. 0 

N. Gherman, GUV 7 sec. 0 7 sec. 0 

A. Prohniţchi, PVE 10 sec. 0 10 sec. 0 

A. Prohniţchi, PRIV 0 0 0 0 

Iu.Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 3 sec. 0 3 sec. 0 

O. Brega, CI 3 sec. 0 3 sec. 0 

O. Brega, PRIV 0 0 0 0 

I. Hadârcă, PLR 3 sec. 0 3 sec. 0 

I. Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

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

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 
 

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 
– 86,9%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 13,1%.  
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Canal 2 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Canal 2”, PDM a avut cea mai mare pondere – 38,6%, 

fiind urmat de reprezentanţii Primăriei municipiului Chişinău – cu 21,4%. PL a fost mediatizat 

în volum de 6,5%, GUV – 6,4%, PCRM – 6,1%, iar BEAMUV – cu 4,6%. Aproximativ cu acelaşi 

volum procentual de 3,9 la sută şi 3,5 la sută s-au evidenţiat reprezentanţii Parlamentului şi 

categoria ALȚII. PREZ a obţinut o cotă de 2,8% iar PSRM a acumulat 2,2%, urmaţi de CI şi 

PLR, cu 1,7% şi, respectiv, 1,4%.  Un volum procentual mai mic de 1 la sută au acumulat UCM, 

PPNȚ, PPM şi PLDM.   
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de televiziune 
”Canal 2” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît şi negativ, 
cu excepţia PDM, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie accentuat pozitivă prin următoarele subiecte: 
preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, Serghei Stanishev, a declarat că la alegerile din 30 
noiembrie va sprijini PDM şi pe M. Lupu (30.10.2014); liderul PDM, M. Lupu, a declarat că 
formaţiunea sa este partidul dezvoltării statului şi că nici un alt partid nu şi-a propus un program atît de 
amplu (31.10.2014); ”Expresul PDM” a ajuns la Briceni, asigurînd oamenii că depun eforturi pentru a 
schimba situaţia din ţară (02.11.2014); fostul ministru al Apărării, V. Marinuţa, a aderat la PDM 
(03.11.2014); liderul PDM, M. Lupu, în vizită la spitalul ”Sfînta Treime” (03.11.2014); despre ”Expresul 
PDM” ajuns în Cimişlia, unde democraţii le-au vorbit oamenilor despre sporirea calităţii învăţămîntului 
tehnic şi profesional (04.11.2014); promisiunile PDM de dublare a pensiilor şi salariilor medii în 
următorii ani (05.11.2014) etc. 

PSRM a avut o conotaţie negativă în subiectele despre: acuzaţiile de intimidare şi discreditare aduse 
PSRM de către BEAMUV (03.11.2014); liderul PCRM, V. Voronin, a reiterat că nu va face coaliţie cu 
PSRM, deoarece nu vrea să se alieze cu trădătorii (04.11.2014); M. Ghimpu îl acuză pe liderul PSRM, I. 
Dodon, că ar colabora cu FSB-ul din Rusia (04.11.2014). 

Reprezentanţii Primăriei Capitalei au fost nuanţaţi negativ în subiectele despre: un grup de 
protestatari au intrat cu forţa în sala de şedinţe a Consiliului Municipal Chişinău, cerînd dreptul la 
privatizarea gratuită a apartamentelor (03.11.2014); veteranii războiului de la Nistru au blocat sala de 
şedinţe a Consiliului Municipal Chişinău, insultîndu-l şi stropindu-l cu apă pe primarul capitalei D. 
Chirtoacă (04.11.2014).  
 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 19 min. 04 sec. 7 min. 05 sec. 11 min. 59 sec. 0 

PRIM 10 min. 33 sec. 0 9 min. 29 sec. 1 min. 4 sec. 

PL 3 min.  13 sec. 0 3 min. 13 sec. 0 

GUV 3 min.  08 sec. 05 sec. 2 min. 34 sec. 29 sec. 

PCRM 3 min.  02 sec. 0 3 min. 02 sec. 0 

BEAMUV 2 min. 16 sec. 0 2 min. 16 sec. 0 
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PARL 1 min.  54 sec. 23 sec 1 min. 31 sec. 0 

ALȚII 1 min. 43 sec. 0 1 min. 43sec. 0 

PREZ 1 min. 23 sec. 20 sec. 1 min 03 sec. 0 

PSRM 1 min 05 sec. 0 11 sec. 54 sec. 

CI 51 sec. 0 51 sec. 0 

PLR 42 sec. 0 33 sec. 9 sec. 

UCM  8 sec. 0 8 sec. 0 

PPNȚ 8 sec. 0 8 sec. 0 

PPM  5 sec. 0 5 sec. 0 

PLDM 5 sec. 0 5 sec. 0 

PPP  1 sec. 0 1 0 

MSPR 1 sec. 0 1 0 

PVE 1 sec. 0 1 0 

PNL 1 sec. 0 1 0 

PPRM 1 sec. 0 1 0 

MPA 1 sec. 0 1 0 

PPCD 1 sec. 0 1 0 

PCR 1 sec. 0 1 0 

PAD 1 sec. 0 1 0 

PFP 1 sec. 0 1 0 

PPDA 1 sec. 0 1 0 

PPR 1 sec. 0 1 0 

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

 

 
 
 În perioada de raport 30 octombrie – 8 noiembrie 2014, postul de televiziune ”Canal 2” a 
reflectat partidele politice, în marea lor parte, doar indirect. Cea mai mare vizibilitate a avut-o PDM, atît 
prin intervenţii directe – 5 min. 1 sec., cît şi indirecte – 14 min. 3 sec. din volumul total de timp de 19 
min. 04 sec., urmat PL, cu un volum total de 3 min., 13 sec., dintre care direct – 1 min. 14 sec., iar 
indirect – 1 min. 59 sec. PCRM, din volumul total de timp 3 min. 2 sec., a fost reflectat direct – 39 sec., 
iar indirect – 2 min. 23 sec. BEAMUV a fost mediatizat prin intervenţii directe – 41 sec., iar indirect – 1 
min. 35 sec., fiind urmat de PLR, care a avut un volum total de 42 sec., dintre care direct – 7 sec., iar 
indirect – 35 sec.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 2”, datorită 
funcţiei pe care o deţine, D. Chirtoacă a obţinut cea mai mare reflectare – 27,7%, urmat de 
liderul PDM, M. Lupu, cu 13, 3% şi V. Plahotniuc, cu 9,8%. I. Corman a fost mediatizat în 
volum de 9,7% (în calitate de membru PDM – 51 sec., în calitate de preşedinte al 
Parlamentului – 1 min. 54 sec). V. Marinuţa a acumulat 6,9%, V. Buliga – 5,9%, N. Timofti – 
4,7%,V. Voronin – 3,4%, M. Răducan – 2,8%, M. Ghimpu – 2,5%, iar Candidatul independent 
O. Cernei a avut o cotă de 2,2%. Iu. Leancă a fost prezentat în volum de 1,8% datorită funcţiei 
pe care o deţine, urmat de D. Recean – cu 1,7%. Cu acelaşi volum procentual de 1,5 la sută au 
fost evidenţiaţi M. Formuzal şi O. Topolniţki. Liderul PSRM a acumulat 1,2%, fiind urmat de 
subiecţii politici care au fost reflectaţi procentual mai puţin de 1 la sută: P. Filip, A. Guţu, I. 
Hadârcă, E. Muşuc, A. Doga, V. Pleşca, O. Brega, V. Filat şi M. Godea. 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă s-a obţinut datorită mediatizării evenimentelor legate de partid. Astfel,  printr-o conotaţie 
pozitivă a fost mediatizat liderul PDM, M. Lupu, în subiectele despre: preşedintele Partidului 
Socialiştilor Europeni, Serghei Stanishev, a declarat că la alegerile din 30 noiembrie va sprijini PDM şi 
pe M. Lupu (30.10.2014); liderul PDM, M. Lupu, a declarat că formaţiunea sa este partidul dezvoltării 
statului şi că nici un alt partid nu şi-a propus un program atît de amplu (31.10.2014).    

Prim-vicepreşedintele PDM, V. Plahotniuc, a fost mediatizat cu o conotaţie pozitivă  în cadrul 
subiectului despre interviul acordat revistei ”VIP Magazin” (07.11.2014).  

V. Buliga a obţinut o conotaţie pozitivă în subiectul din data de 07.11.2014, în cadrul căruia a 
vorbit despre bunăstarea familiilor şi îmbunătăţirea rolului femeii în societate.  

Liderul PSRM, I. Dodon, a fost mediatizat cu o conotaţie negativă în subiectele despre: liderul 
PCRM, V. Voronin, a reiterat că nu va face coaliţie cu PSRM, deoarece nu vrea să se alieze cu trădătorii 
(04.11.2014); M. Ghimpu îl acuză pe liderul PSRM, I. Dodon, că ar colabora cu FSB-ul din Rusia 
(04.11.2014). 

D. Chirtoacă a obţinut o conotaţie a reflectării negativă în subiectele despre: percheziţiile 
efectuate la domiciliul părinţilor acestuia (31.11.2014); veteranii războiului de la Nistru l-au înjurat pe D. 
Chirtoacă (03.10.2014); D. Chirtoacă este acuzat că ar fi agresat o doamnă, chiar în biroul său 
(06.11.2014).  
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

D. Chirtoacă, PL 0 0 0 0 

D. Chirtoacă , PRIM 7 min. 51 sec. 0 6 min. 52 sec. 59 sec. 

M. Lupu, PDM 3 min. 46 sec. 26 sec. 3 min. 20 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 2 min. 46 sec. 2 min. 46 sec. 0 0 

V. Plahotniuc, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 51 sec. 19 sec. 32 sec. 0 

I. Corman, PARL 1 min. 54 sec. 23 sec. 1 min. 31 sec. 0 

V. Marinuţa, PDM 1 min. 58 sec 0 1 min. 58 sec 0 
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V. Marinuţa, PRIV 0 0 0 0 

V. Buliga, PDM 1 min. 40 sec 34 sec 1 min. 6 sec  0 

V. Buliga, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 1 min. 20 sec. 20 sec. 1 min. 0 

V. Voronin, PCRM 58 sec. 0 58 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

M. Răducan, PDM 48 sec. 0 48 sec. 0 

M. Răducan, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 42 sec. 0 42 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 38 sec. 0 38 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 30 sec. 0 30 sec. 0 

D. Recian, PLDM 0 0 0 0 

D. Recian, GUV 29 sec. 0 29 sec. 0 

M. Formuzal, 
BEAMUV 

26 sec. 0 26 sec. 0 

M. Formuzal, PRIV 0 0 0 0 

O. Topolniţki, 
BEAMUV 

26 sec. 0 26 sec. 0 

O. Topolniţki, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 21 sec. 0 6 sec. 15 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

P. Filip, PDM 14 sec. 0 14 sec. 0 

P. Filip, GUV 0 0 0 0 

A. Guţu, PLR 11 sec. 0 11 sec. 0 

A. Guţu, PARL 0 0 0 0 

I. Hadârcă, PLR 10 sec. 0 10 sec. 0 

I. Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

E. Muşuc, PCRM 8 sec. 0 8 sec. 0 

E. Muşuc, PRIV 0 0 0 0 

A. Doga, CI 7 sec. 0 7 sec. 0 

A. Doga, PRIV 0 0 0 0 

V. Pleşca, CI 3 sec. 0 3 sec. 0 

V. Pleşca, PRIV 0 0 0 0 

O. Brega, CI 1 sec. 0 1 sec. 0 

O. Brega, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 1 sec. 0 1 sec. 0 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

M. Godea, CI 1 sec. 0 1 sec. 0 

M. Godea, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 

 În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea 
dominantă – 90,6%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 9,4%.  
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N 4 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

 
Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul emisiunilor informative ale 

postului de televiziune „N 4”, Guvernul RM a obţinut cea mai mare pondere de reflectare – 
20,1%, fiind urmat de PSRM – cu 11,5% şi PLR – cu 9,2%. Primăria mun. Chişinău a acumulat 
un volum de 8,0%, PLDM – 7,8%, iar reprezentanţii Parlamentului Republicii Moldova au 
acumulat – 6,7%. CI a obţinut – 6,5%, PPP – 6,3%, PCRM – 6,2%, PL – 5,6%, iar PPR – 4,4%. 
PDM a avut o cotă procentuală de 3,1%, fiind urmat de BEAMUV – cu 2,9% şi PVE – cu 1,5%. 
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul principalelor buletine informative difuzate de 

postul de televiziune ”N 4” a fost, în general, neutră, unii fiind reflectaţi negativ, iar alţii pozitiv. Astfel, 

PLDM a fost mediatizat pozitiv în contextul subiectelor despre: Inaugurarea a două centre de sănătate 

din localităţile Puhoi şi Rezeni din raionul Ialoveni, unde liderul PLDM, V. Filat, a declarat că 

”proiectele care prevăd dezvoltarea ţarii nu se vor opri aici” (31.10.2014); preşedintele Consiliului 

European, Donald Tusk, a apreciat curajul cu care PLDM, în calitate de partid aflat la guvernare, a 

promovat reformele importante şi necesare (05.11.2014). 

 PSRM a fost prezentat într-o nuanţă negativă prin intermediul subiectelor despre: Liderul 

PSRM, I. Dodon, este acuzat de trădare de patrie de către membrii PL (04.11.2014); liderul socialiştilor 

I. Dodon este acuzat că nu este sincer în declaraţiile sale privind necesitatea aderării RM la Uniunea 

Vamală (07.11.2014). 

 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 12 min. 12 sec. 1 min. 15 sec. 10 min. 53 sec. 4 sec. 

PSRM 6 min. 59 sec. 1 sec. 4 min. 51 sec. 2 min. 7 sec. 

PLR 5 min. 36 sec. 19 sec. 4 min. 43 sec. 34 sec. 

PRIM 4 min. 51 sec. 1 sec. 4 min. 34 sec. 16 sec. 

PLDM 4 min. 42 sec. 1 min. 15 sec. 3 min. 23 sec. 4 sec. 

PARL 4 min. 2 sec. 0 4 min. 2 sec. 0 

CI 3 min. 56 sec. 0 3 min. 56 sec. 0 

PPP 3 min. 49 sec. 0 3 min. 49 sec. 0 

PCRM 3 min. 46 sec. 11 sec. 3 min. 35 sec. 0 

PL 3 min. 23 sec. 1 sec. 2 min. 58 sec. 24 sec. 

PPR 2 min. 40 sec. 25 sec. 2 min. 15 sec. 0 

PDM 1 min. 53 sec. 42 sec. 1 min. 7 sec. 4 sec. 

BEAMUV 1 min. 44  sec. 0 1 min. 44  sec. 0 

PVE 56 sec. 0 56 sec. 0 

PREZ 2 sec. 1 sec. 0 1 sec. 
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PNL 1 sec. 1 sec. 0 0 

PPRM 1 sec. 1 sec. 0 0 

MPA 1 sec. 1 sec. 0 0 

Coal 1 sec. 0 1 sec. 0 

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

 

 
  
  În perioada de referinţă, în ştirile electorale partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi 
indirect. Astfel, prima poziţie a fost obţinută de PSRM, care a fost reflectat direct – 1 min. 48 sec., 
indirect – 5 min. 11 sec. din volumul total de intervenţii de 6 min. 59 sec., urmat de PPP, prin 
intervenţii directe – 2 min. 3 sec. şi indirectă – 1 min. 46 sec., din volumul total de 3 min. 49 sec. PLR, 
din volumul total de 5 min. 36 sec., în intervenţii directe a fost reflectat – 45 sec., iar indirect – 4 min. 

51 sec. Aproximativ cu acelaşi volum de timp au fost reflectaț i CI şi PCRM – de 3 min. 56 sec. şi, 
respectiv, 3 min. 46 sec., dintre care intervenţii directe – 2 min. 23 sec., indirecte – 1 min. 33 sec., şi, 
respectiv, intervenţii directe 2 min. 21 sec., iar indirect – 1 min. 25 sec. PL a fost mediatizat direct 1 
min. 55 sec., indirect – 1 min. 28 sec. din volumul total de timp de 3 min. 23 sec. PDM a fost reflectat 
doar cu intervenţii indirecte, din volumul total de timp de 1 min. 53 sec., iar BEAMUV, în cea mai mare 
parte, a fost reflectat direct – 1 min. 18 sec., şi indirect – 26 sec. Mai puţin de 1 minut din timpul total 
acumulat au avut-o partidele politice PVE (intervenţie directă – 27 sec., indirectă – 29 sec., din volumul 
total de 56 sec.), PNL (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 1 sec., din volumul total de 1 sec.), PPRM 
(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 1 sec., din volumul total de 1 sec.), MPA (intervenţie directă – 0 
sec., indirectă – 1 sec., din volumul total de 1 sec.) şi Coal (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 1 sec., 
din volumul total de 1 sec.).  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „N 4”, Iu. Leancă a 
obţinut cel mai mare volum procentual – 14,1 la sută (în calitate de membru PLDM – 21 sec., în 
calitate de prim-ministru – 6 min. 2 sec.), fiind urmat de liderul PSRM, I. Dodon, cu 11,1%. D. 
Chirtoacă a fost reflectat în volum de 9,7% (în calitate de membru PL – 21 sec., în calitate de 
prim-ministru – 4 min. 3 sec.). O. Cernei a obţinut 8,9%, V. Filat – 8,9%, iar R. Usatîi a fost 
mediatizat în volum de 7,2%. I. Corman a obţinut 7,2% (în calitate de membru PDM – 3 min. 
15 sec., în calitate de preşedinte al Parlamentului – 4 sec.), V. Tarlev – 5,9%, V. Voronin – 5,3%, 
M. Ghimpu 4,4%, D. Recean – 4,3%, iar M. Lupu 3,1%. Liderul PLR, I. Hadârcă, a fost 
reflectat de un volum procentual de 3%, fiind urmat de V. Bumacov – cu 2,9% şi A. Guţu – cu 
1,1%. Cu acelaşi volum procentual de 1 la sută s-au evidenţiat Z. Greceanîi şi A. Palencean.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 
Reflectarea liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi negativ, iar alţii pozitiv. Astfel, V. 

Filat a obţinut o mediatizare pozitivă în cadrul subiectelor despre activitatea PLDM, menţionate mai 

sus. 

Liderul PSRM, I Dodon, a apărut într-o conotaţie negativă datorită subiectelor despre: I. 

Dodon este acuzat de trădare de patrie de membrii PL (04.11.2014); liderul socialiştilor I. Dodon este 

acuzat că nu este sincer în declaraţiile sale privind necesitatea aderării RM la Uniunea Vamală 

(07.11.2014). 

 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

Iu Leancă, PLDM 21 sec. 21 sec. 0 0 

Iu Lenacă, GUV 6 min. 2 sec. 1 min. 4 sec. 4 min. 58 sec. 0 

I. Dodon, PSRM 5 min. 2 sec. 0 2 min. 55 sec. 2 min. 7 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PL 21 sec. 0 21 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 4 min. 3 sec. 1 sec. 3 min. 46 sec. 16 sec. 

V. Filat, PLDM 4 min. 1 sec. 49 sec. 3 min. 8 sec. 4 sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 3 min. 56 sec. 0 3 min. 56 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 3 min. 17 sec. 0 3 min. 17 sec. 0 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 3 min. 15 sec. 1 sec. 3 min. 14 sec. 0 

I. Corman, PARL 4 sec. 1 sec. 3 sec. 0 

V. Tarlev, PPR 2 min. 40 sec. 25 sec. 2 min. 15 sec. 0 

V. Tarlev, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 2 min. 23 sec. 2 sec. 2 min. 21 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 
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M. Ghimpu, PL 1 min. 54 sec. 0 1 min. 31 sec. 23 sec. 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

D. Recean, PLDM 0 0 0 0 

D. Recean, GUV 1 min. 57 sec. 0 1 min. 57 sec. 0 

M. Lupu, PDM 1 min. 23 sec. 33 sec. 46 sec. 4 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

I. Hadârcă, PLR 1 min. 22 sec. 0 1 min. 22 sec. 0 

I. Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

V. Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V. Bumacov, GUV 1 min. 19 sec. 0 1 min. 19 sec. 0 

A. Guţu, PLR 29 sec. 0 10 sec. 19 sec. 

A. Guţu, PRIV 0 0 0 0 

Z. Greceanîi, PSRM 28 sec. 0 28 sec. 0 

Z. Greceanîi, PRIV 0 0 0 0 

A. Palancean, PVE 27 sec. 0 27 sec. 0 

A. Palancean, PRIV 0 0 0 0 

V. Muntean, PL 25 sec. 0 25 sec. 0 

V. Muntean, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 2 1 0 1 

V. Plahotniuc, PDM 1 1 0 0 

V. Plahotniuc, PRIV 0 0 0 0 

N. Gherman, PLDM 0 0 0 0 

N. Gherman, GUV 1 1 0 0 

 
Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 
 

 
 

 
În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 

– 98,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 1,5%.  
 
 

 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, 
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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”.  În cadrul subiectului din data de 
31.10.2014, ora 19:32:57, lipseşte poziţia PLDM şi PDM vizavi de acuzaţiile aduse de D. 
Chirtoacă cu privire la intentarea unei anchete penale pe numele fratelui său, suspectat de 
evaziune fiscală.  
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TV 7 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 
 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „TV7”, Guvernul a avut o pondere de 24,0%, urmat de 

PRIM, cu 22,7%. Categoria ALȚII au avut o prezenţă de 7,2%, PL – 6,7%, PLR – 5, 7%, PLDM 
– 4,7%, PCRM – 4%, PSRM – 3,8%, PDM – 3,6% şi PPCD – 2,9%. BEAMUV a fost prezentat 
în volum de 2,7%, PRIV – 2,5%, iar partidul PVE a obţinut 2,2%. Aproximativ cu aceeaşi 
pondere procentuală s-au evidenţiat MSPR – 2,2 la sută şi CI – 2,1 la sută, urmaţi de 
reprezentanţii Parlamentului – cu 1,8%. Cu un volum procentual mai mic de 1 la sută s-au 

evidenţiat subiecţii politici PREZ, Coal, UCM, PPNȚ şi PPP.  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative ale postului de televiziune ”TV 7” 
au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, cu excepţia reprezentanţilor Primăriei municipiului 
Chişinău, care au apărut într-o tonalitate negativă datorită subiectelor despre: un grup de refugiaţi 
transnistreni au luat cu asalt Primăria Capitalei, înjurîndu-l pe primarul capitalei D. Chirtoacă 
(03.11.2014); zeci de veterani ai războiului de la Nistru au blocat sala de şedinţe a Consiliului Municipal 
Chişinău, înnoptînd acolo în semn de protest (04.11.2014); de trei zile, refugiaţii transnistreni 
protestează în clădirea municipalităţii (05.11.2014).  

Într-o tonalitate pozitivă, cît şi negativă, a fost mediatizat PLR. Astfel, conotaţia pozitivă i-a fost 
atribuită datorită subiectului despre mai mulţi oameni de cultură care au anunţat că susţin PLR la 
alegerile parlamentare din 30 noiembrie (05.11.2014). Conotaţia negativă a obţinut-o în subiectul din 
data de 06.11.2014, despre: PLR a mai rămas fără un membru de partid, şi anume O. Bodişteanu, 
ministrul Tineretului şi Sportului. 

PLDM a fost reflectat pozitiv în subiectul din data de 02.11.2014, despre darea în exploatare a 
două centre de sănătate în r-nul Ialoveni. La fel, PLDM a fost mediatizat în nuanţe pozitive şi în 
subiectul despre: întîlnirea liderului PLDM, V. Filat, cu alegătorii din r-nul Leova (07.11.2014); 
deputatul PLDM, L. Palihovici, le-a înmînat poliţiştilor cheile de la 164 de maşini noi (07.11.2014). 

PDM s-a evidenţiat cu o conotaţie pozitivă în subiectele despre: prezentarea platformei 
electorale a PDM (02.11.2014); fostul ministrul al Apărării, V. Marinuţa, a aderat la PDM (03.11.2014).  
 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 09 min.59 sec. 0 09 min. 40 sec. 19 sec. 

PRIM 09 min. 25 sec. 0 06 min. 55 sec. 02 min. 30 sec. 

ALȚII 03 min. 00 sec. 0 03 min. 00 sec. 0 

PL 02 min. 47 sec. 0 02 min. 47 sec. 0 

PLR 02 min. 21 sec. 39 sec. 01 min. 29 sec. 13 sec. 

PLDM 01 min. 58 sec. 24 sec. 01 min. 34 sec. 0 

PCRM 01 min. 40 sec. 0 01 min. 40 sec. 0 



 55 

PSRM 01 min. 34 sec. 0 01 min. 34 sec. 0 

PDM 01 min. 30 sec. 20 sec. 01 min. 06 sec. 04 sec. 

PPCD 01 min. 13 sec. 0 01 min. 13 sec. 0 

BEAMUV 01 min. 07 sec. 13 sec. 54 sec. 0 

PRIV 01 min. 02 sec. 0 01 min. 02 sec. 0 

PVE 56 sec. 0 56 sec. 0 

MSPR 56 sec. 0 56 sec. 0 

CI 52 sec. 0 52 sec. 0 

PARL 44 sec. 0 44 sec. 0 

PREZ 15 sec. 0 15 min. 0 

Coal 06 sec. 06 sec. 0 0 

UCM 03 sec. 0 03 sec. 0 

PPNȚ 03 sec. 0 03 sec. 0 

PPP 01 sec. 0 01 sec. 0 

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

 
 

 În perioada de raport 30 octombrie – 8 noiembrie 2014, postul de televiziune ”TV 7” a reflectat 
partidele politice în marea lor parte atît direct, cît şi indirect. Astfel, din volumul total de timp, PL a fost 
reflectat 2 min. 47 sec., dintre care indirect – 1 min. 36 sec., direct – 1 min. 11 sec., fiind urmat de PLR, 
cu un volum total de 2 min. 21 sec., dintre care direct – 39 sec., indirect – 1 min. 42 sec. PLDM a fost 
mediatizat în volum de 1 min. 58 sec., dintre care direct – 1 min. 24 sec., indirect – 34 sec. Din volumul 
total de 1 min. 40 sec., PCRM a fost mediatizat direct – 48 sec., indirect – 52 sec., fiind urmat de 
PSRM, cu un volum de timp de 1 min. 34 sec., dintre care 1 min. – direct şi 34 sec. – indirect. PDM, 
din volumul total de timp a obţinut 1 min. 30 sec., dintre care direct – 24 sec., indirect – 1 min. 6 sec. 
PPCD şi BEAMUV au fost prezentate cu un volum total de timp 1 min. 13 sec. şi 1 min. 7 sec., dintre 
care direct – 38 min., indirect – 35 sec., şi, respectiv, direct – 15 sec., indirect – 52 sec. Mai puţin de 1 
minut de timp total au obţinut MSPR (intervenţie directă – 32 sec., indirectă – 24 sec., din volumul total 
de 56 sec.), PVE (intervenţie directă – 36 sec., indirectă – 20 sec., din volumul total de 56 sec.), CI 
(intervenţie directă – 31 sec., indirectă – 21 sec., din volumul total de 52 sec.), Coal (intervenţie directă 
– 0 sec., indirectă – 6 sec., din volumul total de 6 sec.), UCM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 3 

sec., din volumul total de 3 sec.), PPNȚ (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 3 sec., din volumul total 
de 3 sec.), PPP (intervenţie directă – 0 sec., indirectă –1 sec., din volumul total de 1sec.).  
 



 56 

 
 
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 
Datorită funcţiei pe care o deţine, D. Chirtoacă a fost reflectat în volum de 29%, urmat 

de liderul PL, M. Ghimpu, cu 8,6%, şi V. Bumacov, cu 7,9%. Tot datorită funcţiei pe care o 
deţine, Iu. Leancă a fost prezentat cu un volum procentual de 7,4 la sută, D. Recean – 6,5%, I. 
Dodon – 5,4%, V. Voronin – 5,3%, O. Bodişteanu 4,9%, iar V. Filat a fost mediatizat în volum 
de 4,6%. I. Corman a fost reflectat 3,2% (în calitate de membru PDM – 10 sec., în calitate de 
preşedinte al Parlamentului – 44 sec.), Iu. Roşca – 2,8%. O. Cernei a obţinut 2,7%. Cu acelaşi 
volum procentual de 2 la sută s-au evidenţiat V. Marinuţa şi V. Saharneanu, fiind urmaţi de L. 
Palihovici – cu 1,9%, A. Prohniţchi – cu 1,5% şi T. Potîng – cu 1,2%. Mai puţin de 1% a fost 
acumulat de subiecţii politici M. Lupu, N. Timofti, A. Guţu, V. Botnari, A. Doga, N. Gherman,  
P. Filip, I. Hadârcă, V. Pleşca, R. Usatîi şi P. Stamate.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă s-a obţinut datorită mediatizării evenimentelor legate de partid, excepţie făcînd  D. Chirtoacă, 
care a fost prezentat cu o conotaţie negativă în subiectele despre un grup de refugiaţi transnistreni care 
au luat cu asalt Primăria Capitalei, înjurîndu-l pe primarul capitalei D. Chirtoacă (03.11.2014); 
percheziţiile efectuate la domiciliul părinţilor acestuia (31.11.2014); unul din protestatarii de la Primărie 
l-a numit pe primarul D. Chirtoacă ”porc de Coloniţa” (04.11.2014); D. Chirtoacă este acuzat că ar fi 
agresat o doamnă, chiar în biroul său (06.11.2014).  

Liderul PLDM, V. Filat,  a fost mediatizat pozitiv în subiectul din data de 02.11.2014, despre 
darea în exploatare a două centre de sănătate în r-nul Ialoveni. Şi în subiectul despre întîlnirea liderului 
PLDM, V. Filat, cu alegătorii din r-nul Leova (07.11.2014).  

M. Lupu s-a evidenţiat cu o conotaţie pozitivă în subiectul din data de 02.11.2014, în cadrul 
căruia  PDM şi-a prezentat platforma electorală.   

 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

D. Chirtoacă, PL 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PRIM 08 min. 11 sec. 0 05 min. 45 sec. 02 min. 26 sec. 

M. Ghimpu, PL 02 min. 26 sec. 0 02 min. 26 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

V. Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V. Bumacov, GUV 02 min. 14 sec. 0 02 min. 14 sec. 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 02 min. 05 sec. 0 02 min. 05 sec. 0 

D. Recean, PLDM 0 0 0 0 

D. Recean, GUV 01 min. 50 sec. 0 01 min. 50 sec. 0 

I. Dodon, PSRM 01 min. 31 sec. 0 01 min. 31 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 01 min. 30 sec. 0 01 min. 30 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 



 58 

O. Bodişteanu 0 0 0 0 

O. Bodişteanu, GUV 01 min. 23 sec. 0 01 min. 23 sec. 0 

V. Filat, PLDM 01 min. 18 sec. 24 sec. 54 sec. 0 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 10 sec. 0 10 sec. 0 

I. Corman, PARL 44 sec. 0 44 sec. 0 

Iu. Roşca, PPCD 48 sec. 0 48 sec. 0 

Iu. Roşca, PRIV 0 0 0 0 

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

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

V. Marinuţa, PDM 34 sec. 06 sec. 24 sec. 04 sec. 

V. Marinuţa, PRIV 0 0 0 0 

V. Saharneanu, PLR 34 sec. 0 34 sec. 0 

V. Saharneanu, PRIV 0 0 0 0 

L. Palihovici, PLDM 33 sec. 0 33 sec. 0 

L. Palihovici, PARL 0 0 0 0 

A. Prohniţchi, PVE 26 sec. 0 26 sec. 0 

A. Prohniţchi, PRIV 0 0 0 0 

T. Potîng, PLR 20 sec. 0 20 sec. 0 

T. Potîng, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 15 sec. 14 sec. 01 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 15 sec. 0 15 sec. 0 

A. Guţu, PLR 06 sec. 0 06 sec. 0 

A. Guţu, PARL 0 0 0 0 

V. Botnari, PDM 04 sec. 0 04 sec. 0 

V. Botnari, GUV 0 0 0 0 

A. Doga, CI 04 sec. 0 04 sec. 0 

A. Doga, PRIV 0 0 0 0 

N. Gherman, PLDM 04 sec. 0 04 sec. 0 

N. Gherman, PRIV 0 0 0 0 

P. Filip, PDM 04 sec. 0 04 sec. 0 

P. Filip, GUV 0 0 0 0 

I. Hadârcă, PLR 01 sec. 0 01 sec. 0 

I. Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

V. Pleşca, CI 01 sec. 0 01 sec. 0 

V. Pleşca, PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 01 sec. 0 01 sec. 0 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

P. Stamate, CI 01 sec. 0 01 sec. 0 

P. Stamate, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 
 

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 
– 91,9%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 8,1%.  
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PRO TV CHIŞINĂU 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”, Primăria mun. Chişinău a 

acumulat un volum de 21,4%, fiind urmat de GUV, cu o pondere de 18,4% şi PCRM – cu 8,3%. 

CI a fost reflectat în volum de 6,1%, PPP – 5,7%, PDM – 5,5%, PSRM – 4,8% şi PAD a obţinut 

4,6%. PLDM a fost reflectat în volum de 4,4%, BEAMUV – 4,1%, fiind urmat de PL – cu 3,3%. 

Categoria ALŢII a fost reflectată în volum de 2,5%, MSPR – 2,4%, iar Preşedintele Republicii 

Moldova – 2,2%. PLR s-a evidenţiat cu 1,3%. Cu un volum procentual mai mic de 1 la sută s-au 

evidenţiat subiecţii politici Coal, PARL, MPA UCM PPM PVE, PNL, PPRM, PPCD, PCR, 

PFP şi PPDA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 
 
 
Conotaţia reflectării:  
 

 
 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 
televiziune ”PRO TV CHIŞINĂU” a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît şi negativ. 
Astfel, reprezentanţii Primăriei au fost mediatizaţi cu o conotaţie negativă în subiectele despre: Primăria 
capitalei a fost luată cu asalt de veteranii războiului de la Nistru, aceştia fiind nemulţumiţi că nu-şi pot 
privatiza gratuit apartamentele (03.11.2014), refugiaţii din regiunea transnistreană, care au ocupat sala de 
şedinţe a Primăriei, au rămas să înnopteze acolo, în semn de protest (04.11.2014); primarul D. Chirtoacă 
s-a luat la ceartă cu o femeie, nemulţumită că autorităţile nu i-au prelungit contractul de muncă 
(06.11.2014).  

Într-o tonalitate negativă a fost mediatizat PPP, în subiectul despre acuzaţiile aduse lui R. Usatîi 
privind atentatul la viaţa bancherului rus G. Gorbunţov (05.11.2014). 

La fel, într-o tonalitate negativă a fost reflectat PLDM, în subiectul din data de 31.10.2014, în cadrul 
căruia M. Ghimpu declară că în spatele percheziţiilor de la domiciliul părinţilor lui D. Chirtoacă ar sta 
PLDM şi PDM. Şi în subiectul despre: Primarul D. Chirtoacă, care susţine că în spatele protestelor de la 
Primăriei ar sta PLDM (05.11.2014).  

PL a obţinut o conotaţie negativă în subiectul despre declaraţiile lui  O. Cernei, care a decis să 
candideze în calitate de candidat independent, pe motiv că a fost dezamăgit de politica Partidului 
Liberal (31.10.2014).   

PDM a fost reflectat atît pozitiv, cît şi negativ. Conotaţia pozitivă a fost obţinută în subiectul despre 
PDM, care şi-a lansat platforma electorală care conţine obiective din diferite domenii, fiind sigur că 
după alegeri, democraţii vor fi din nou la guvernare (31.10.2014), iar conotaţia negativă a obţinut-o în 
subiectul din data de 31.10.2014, în cadrul căruia M. Ghimpu declară că în spatele percheziţiilor de la 
domiciliul părinţilor lui D. Chirtoacă ar sta PLDM şi PDM. 
 
Detaliere: 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PRIM 10 min. 26 sec. 6 sec. 9 min. 23 sec. 57 sec. 

GUV 8 min. 57 sec. 12 sec. 8 min. 34 sec. 11 sec. 

PCRM 4 min. 02 sec. 2 sec. 4 min. 0 

CI 2 min. 58 sec. 0 2 min. 58 sec. 0 
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PPP 2 min. 46 sec. 0 2 min. 19 sec. 27 sec. 

PDM 2 min. 42 sec. 35 sec. 1 min. 52 sec. 15 sec. 

PSRM 2 min. 19 sec. 23 sec. 1 min. 56 sec. 0 

PAD 2 min. 15 sec. 0 2 min. 15 sec. 0 

PLDM 2 min. 09 sec. 0 1 min. 45 sec. 24 sec. 

BEAMUV 2 min. 01 sec. 0 2 min. 01 sec. 0 

PL 1 min. 36 sec. 0 1 min. 21 sec. 15 sec. 

ALȚII 1 min. 12 sec. 0 1 min. 12 sec. 0 

MSPR 1 min. 11 sec. 0 1 min. 11 sec. 0 

PREZ 1 min. 05 sec. 0 1 min. 05 sec. 0 

PRIV 42 sec. 2 sec. 40 sec. 0 

PLR 37 sec. 0 32 sec. 5 sec. 

Coal 25 sec. 0 20 sec. 5 sec. 

PARL 23 sec. 0 23 sec. 0 

MPA 21 sec. 0 14 sec. 7 sec. 

UCM 13 sec. 0 13 sec. 0 

PPM 12 sec. 0 12 sec. 0 

PVE 2 sec. 0 2 sec. 0 

PNL 2 sec. 0 2 sec. 0 

PPRM 2 sec. 0 2 sec. 0 

PPCD 2 sec. 0 2 sec. 0 

PCR 2 sec. 0 2 sec. 0 

PFP 2 sec. 0 2 sec. 0 

PPDA 2 SEC. 0 2 sec. 0 

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

 

 
 

În perioada de referinţă, în ştirile electorale, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi 
indirect. Astfel,  prima poziţie a fost obţinută de PCRM, care a fost reflectat direct 2 min. 6 sec., 
indirect – 1 min. 56 sec. din volumul total de timp de 4 min. 2 sec., urmat de CI, prin intervenţii directe 
– 1 min. 19 sec. şi indirectă – 1 min. 39 sec. din volumul total de timp de 2 min. 58 sec. Din timpul total 
acordat PDM – 50 sec. a avut intervenţii directe şi 1 min. 52 sec. indirecte din volumul total de timp 2 
min. 42 sec., urmat de PSRM, cu 2 min. 19 sec., dintre care direct – 43 sec., indirect – 1 min. 36 sec. 
PAD şi PLDM au avut aproximativ aceeaşi reflectare – 2 min. 15 sec. şi 2 min. 9 sec., dintre care direct 
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– 43 sec., indirect – 1 min. 36 sec. şi, respectiv, direct – 1 min. 22 sec., indirect – 53 sec. PLDM a fost 
mediatizat în volum de 2 min. 9 sec., dintre care direct – 17 sec., indirect – 1 min. 52 sec., urmat de 
BEAMUV, cu 2 min. 1 sec., dintre care direct – 11 sec., indirect – 1 min. 50 sec. Din timpul de 
reflectare, PL a obţinut 1 min. 36 sec., dintre care direct – 22 sec., indirect – 1 min. 14 sec., iar MSPR a 
avut intervenţii de 1 min. 11 sec., dintre care direct – 42 sec., indirect – 29 sec. De intervenţii directe şi 
indirect a beneficiat şi PLR  – 37 sec., dintre care direct – 6 sec., indirect – 31 sec. Mai puţin de 1 minut 
de timp total au obţinut Coal (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 25 sec., din volumul total de 25 
sec.), MPA (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 21 sec., din volumul total de 21 sec.), UCM 
(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 13 sec., din volumul total de 13 sec.), PPM (intervenţie directă – 
0 sec., indirectă – 12 sec., din volumul total de 12 sec.), iar PVE, PNL, PPRM, PPCD, PCR, PFP şi 
PPDA au fost reflectaţi doar indirect – 2 sec. 
 
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV 
CHIŞINĂU”, datorită funcţiei pe care o deţine, D. Chirtoacă a acumulat 22%, urmat de M. 
Formuzal – cu 10,1% şi R. Usatîi – cu 8,4%. Liderul PCRM, V. Voronin, a fost mediatizat în 
volum de 7,2%, iar Iu. Leancă în calitatea sa de premier – 6,2%. D. Recean a fost mediatizat în 
volum de 5,8%, O. Cernei – 5,5%, I. Dodon – 5%, iar V. Klimenco – 3,5%. Preşedintele 
Republicii Moldova, N. Timofti, a avut o reflectare de 3,3%, fiind urmat de M. Godea – cu  
2,6% şi V. Bumacov – cu 2,4%. G. Bâlici s-a bucurat de o pondere de 2,3%, iar liderul PL, M. 
Ghimpu, şi O. Brega au fost mediatizaţi cu acelaşi volum procentual de 2,2 la sută. V. Filat a 
avut o prezenţă de 2,0%, fiind urmat de I. Corman – cu 1,1% (în calitate de membru PDM – 12 
sec., în calitate de preşedinte al Parlamentului – 10 sec.) şi M. Magdei – cu 1,0%. Cu un volum 
procentual mai mic de 1 la sută s-au evidenţiat subiecţii politici: V. Plahotniuc, M. Lupu, S. 
Sîrbu, O. Efrim, L. Palihovici, A. Reşetnicov, I. Hadârcă, V. Şelin, A. Doga, M. Garbuz, M. 
Postoico, A. Bannicov, S. Mocanu, P. Filip, A. Zagorodnîi, P. Stamate, S. Stati. 
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Conotaţia reflectării: 
 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă s-a obţinut datorită mediatizării evenimentelor legate de partid. D. Chirtoacă a fost mediatizat 
cu o conotaţie negativă în subiectele despre: veteranii de război s-au luat la ceartă cu D. Chirtoacă, 
înjurîndu-l şi stropindu-l cu apă (04.11.2014); primarul D. Chirtoacă s-a luat la ceartă cu o femeie 
nemulţumită că autorităţile nu i-au prelungit contractul de muncă (06.11.2014). 

Liderul PPP, R. Usatîi, a obţinut o conotaţie negativă în subiectul despre acuzaţiile aduse lui R. 
Usatîi privind atentatul la viaţa bancherului rus G. Gorbunţov (05.11.2014). 

M. Lupu a avut o conotaţie pozitivă în subiectul din data de 31.10.2014, în cadrul căruia liderul 
PDM, M. Lupu, a declarat că PDM va fi din nou la putere şi vor fi întreprinse toate măsurile pentru 
îmbunătăţirea viitoarei politici economice din ţară (31.10.2014). 

De asemenea, I. Dodon a fost reflectat pozitiv în subiectul din data de 05.11.2014, în cadrul 
căruia liderul PSRM a avut o întîlnire cu preşedintele rus V. Putin. 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

D. Chirtoacă, PL 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PRIM 7 min. 17 sec. 6 sec. 6 min. 16 sec. 55 sec. 

M. Formuzal, BEAMUV 1 min. 36 sec. 0 1 min. 36 sec. 0 

M. Formuzal, GUV 1 min. 20 sec. 0 1 min. 20 sec. 0 

R. Usatîi, PPP 2 min. 44 sec. 0 2 min. 17 sec. 27 sec. 

R. Usatîi, PRIV 3 sec. 0 3 sec. 0 

V. Voronin, PCRM 2 min. 23 sec. 0 2 min. 23 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 2 min. 03 sec. 4 sec. 1 min. 57 sec. 2 sec. 

D. Recean, PLDM 0 0 0 0 

D. Recean, GUV 1 min. 56 sec. 0 1 min. 56 sec. 0 

O. Cernei, CI 1 min. 50 sec. 0 1 min. 50 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 
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I. Dodon, PSRM 1 min. 40 sec. 23 sec. 1 min. 17 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Klimenco, MSPR 1 min. 09 sec. 0 1 min. 09 sec. 0 

V. Klimenco, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 1 min. 05 sec. 0 1 min. 05 sec. 0 

M. Godea, PAD 51 sec. 0  51 sec. 0 

M. Godea, PRIV 0 0 0 0 

V. Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V. Bumacov, GUV 48 sec. 8 sec. 40 sec. 0 

G. Bâlici, PAD 46 sec. 0 46 sec. 0 

G. Bâlici, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 44 sec. 0 44 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

O. Brega, CI 43 sec. 0 43 sec. 0 

O. Brega, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 32 sec. 0 27 sec. 5 sec. 

V. Filat, PRIV 7 sec. 0 7 sec. 0 

I. Corman, PDM 12 sec. 8 sec. 4 sec. 0 

I. Corman, PARL 10 sec. 0 10 sec. 0 

M. Magdei, PAD 19 sec. 0 19 sec. 0 

M. Magdei, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 17 sec. 15 sec. 2 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 12 sec. 0 12 sec. 0 

V. Plahotniuc, PRIV 5 sec. 0 5 sec. 0 

S. Sîrbu, PDM 14 sec. 0 14 sec. 0 

S. Sîrbu, PRIV 0 0 0 0 

O. Efrim, PLDM 0 0 0 0 

O. Efrim, GUV 13 sec. 0 13 sec. 0 

I. Hadîrcă, PLR 11 sec. 0 11 sec. 0 

I. Hadîrcă, PRIV 0 0 0 0 

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

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

L. Palihovici, PLDM 11 sec. 0 11 sec. 0 

L. Palihovici, PARL 0 0 0 0 

V. Şelin, BEAMUV 11 sec. 0 11 sec. 0 

V. Şelin, BEAMUV 0 0 0 0 

A. Doga, CI 8 sec. 0 8 sec. 0 

A. Doga, PRIV 0 0 0 0 

M. Postoico, PCRM 6 sec. 0 6 sec. 0 

M. Postoico, PRIV 0 0 0 0 

M. Garbuz, PPM 5 sec. 0 5 sec. 0 

M. Garbuz, PRIV 0 0 0 0 

P. Filip, PDM 4 sec. 0 4 sec. 0 

P. Filip, GUV 0 0 0 0 

A. Bannicov, PCRM 4 sec. 0 4 sec. 0 

A. Bannicov, PRIV 0 0 0 0 

S. Mocanu, MPA 3 sec. 0 3 sec. 0 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

A. Zagorodnîi, PCRM 3 sec. 0 3 sec. 0 

A. Zagorodnîi, PRIV 0 0 0 0 

P. Stamate, CI 2 sec. 0 2 sec. 0 

P. Stamate, PRIV 0 0 0 0 

S. Stati, PCRM 2 sec. 2 sec. 0 0 

S. Stati, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 
– 98,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 1,5%.  
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Jurnal TV 

 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, PDM a avut o pondere de 24,8%, fiind urmat 
de reprezentanţii Primăriei mun. Chişinău, cu un volum procentual de 23,3 la sută şi categoria 

ALȚII – cu 10,9%. Întru-un volum de 8,5% a fost reflectat GUV, PLDM a obţinut 7,9%, urmat 
de PLR – cu 6,4%. PRIV a obţinut 5,4%, PCRM – 4,9%, PREZ – 2,8%, PSRM – 1,8%, iar PL – 
1,6%. Cu o cotă procentuală mai mică de 1 la sută s-au evidenţiat subiecţii politici PARL, CI, 

UCM, PPNȚ şi PNL. 
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

În perioada de raport,  în cadrul emisiunilor de ştiri difuzate de 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 în subiectele despre: declaraţiile lui M. Ghimpu precum că în spatele percheziţiilor de 
la domiciliul părinţilor lui D. Chirtoacă ar sta PLDM şi PDM (31.10.2014); preşedintele r-nului Edineţ 
din partea PDM a fost surprins cu o cameră video că face presiuni asupra unor angajaţi de la 
întreprinderea ”Edineţ Gaz”, ca aceştia să poarte, în timpul orelor de muncă, uniforme cu sigla PDM 
(31.10.2014); coordonatorul PMP în Republica Moldova, D. Dendiu, a declarat că PDM a făcut 
propagandă electorală pentru V. Ponta chiar în ziua alegerilor din România (03.11.2014); I. Dodon a 
atenţionat delegaţia Adunării Consiliului Europei că cel puţin 4-5 posturi de televiziune sînt controlate 
de PDM şi promovează, cu încălcarea legislaţiei electorale, candidaţii PDM (06.11.2014); în cadrul unui 
filmuleţ venit pe adresa Jurnal TV se relatează că PDM face campanie electorală folosind resurse ale 
instituţiilor de stat (08.11.2014).  

Reprezentanţii Primăriei municipiului Chişinău au fost mediatizaţi negativ în subiectele despre: 
zeci de refugiaţi transnistreni şi veterani ai războiului de la Nistru au protestat în sediul Primăriei, 
înjurîndu-l pe D. Chirtoacă (03.11.2014); refugiaţii transnistreni continuă protestele la Primărie 
(04.11.2014); refugiaţii transnistreni au dormit a doua noapte în Primărie, în semn de protest 
(05.11.2014).  

PLDM a obţinut o conotaţie negativă în subiectele despre: liberalul-reformator V. Saharneanu îl 
acuză pe V. Filat de atac raider asupra postului de radio ”Vocea Basarabiei” (30.10.2014); M. Ghimpu a 
declarat că în spatele percheziţiilor de la domiciliul părinţilor lui D. Chirtoacă ar sta PDM şi PLDM 
(31.10.2014); observatorii ”Promo-Lex” acreditaţi de către CEC au constatat că PLDM a folosit 
maşinile de serviciu pentru întîlnirile cu alegătorii (06.11.2014). 

PCRM a fost prezentat într-o tonalitate atît pozitivă, cît şi negativă. Conotaţia negativă PCRM a 
obţinut-o în subiectul din data de 06.11.2014, despre observatorii ”Promo-Lex” acreditaţi de către CEC 
care au constatat că PCRM a folosit maşinile de serviciu pentru întîlnirile cu alegătorii. Conotaţia 
pozitivă a fost obţinut-o în subiectul despre PCRM şi simpatizaţii săi, care au marcat 97 ani de la 
revoluţia din octombrie (07.11.2014).  
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Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 9 min. 05 sec. 0 5 min. 03 sec. 4 min. 02 sec. 

PRIM 8 min. 34 sec. 0 6 min. 12 sec. 2 min. 22 sec. 

ALȚII 4 min.  0 4 min.  0 

GUV 3 min.07 sec. 0 2 min. 56 sec. 11 sec. 

PLDM 2 min. 55 sec.  0 2 min. 11 sec. 44 sec. 

PLR 2 min. 21 sec. 17 sec. 2 min. 04 sec. 0 

PRIV 1 min. 59 sec.     0 1 min. 24 sec. 35 sec. 

PCRM 1 min. 47 sec. 21 sec. 1 min. 14 sec. 12 sec. 

PREZ 1 min. 01 sec. 0 1 min. 01 sec. 0 

PSRM         39 sec. 0 39 sec. 0 

PL 35 sec. 0 33 sec. 2 sec. 

PARL 15 sec. 0 15 sec. 0 

CI 7 sec. 0 7 sec. 0 

UCM 7 sec. 0 7 sec. 0 

PPNȚ 7 sec. 0 7 sec. 0 

PNL 2 sec. 0 2 sec. 0 

MPA 1 sec. 0 1 sec. 0 

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

 

 
 

În perioada de referinţă, în ştirile electorale, partidele politice au fost reflectate, în mare parte, 
indirect. Astfel,  prima poziţie a fost obţinută de PDM, care a fost reflectat direct – 32 sec., indirect – 8 
min. 33 sec. din volumul total de timp de 9 min. 5 sec., urmat de PLDM, cu un volum total de timp de 
2 min. 55 sec., dintre care  direct – 12 sec., indirect – 2 min. 43 sec. Din volumul total de timp reflectat, 
PLR a obţinut 2 min. 21 sec., dintre care direct 18 sec., indirect – 2 min. 3 sec., iar PCRM a fost 
mediatizat doar în intervenţii indirecte – 1 min. 47 sec., din volumul total de timp de 1 min. 47 sec. 
PSRM şi PL au obţinut aproximativ acelaşi volum de timp – 39 sec. şi, respectiv, 35 sec., dintre care 
direct – 27 sec., indirect – 12 sec. şi, respectiv, direct – 10 sec., indirect – 25 sec. Mai puţin de 1 minut 
de timp total indirect au obţinut CI (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 7 sec., din volumul total de 

7 sec.), UCM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 7 sec., din volumul total de 7 sec.), PPNȚ 
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(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 7 sec., din volumul total de 7 sec.), PNL (intervenţie directă – 0 
sec., indirectă – 2 sec., din volumul total de 2 sec.), MPA (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 1 sec., 
din volumul total de 1 sec.).  
 
Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, 
datorită funcţiei pe care o deţine, D. Chirtoacă a fost mediatizat în volum de 36%, fiind urmat 
de V. Plahotniuc, cu un volum procentual de 12 la sută. Liderul PLDM, V. Filat, a fost reflectat 
în volum de 6,7%, iar M. Lupu şi R. Usatîi au acumulat cîte 6,6% fiecare. Cu un volum de 6,4% 
s-a evidenţiat preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, urmat de Iu. Leancă, cu 5,7%, 
datorită funcţiei pe care o deţine. Liderul PSRM, I. Dodon, a fost mediatizat în volum de 4, 1%, 
V. Buliga – 3,5%, V. Bumacov – 3,3%. M. Ghimpu – 2,4%, V. Voronin – 1,9%, V. Botnari – 
1,5%. Cu aceeaşi pondere procentuală de 1 la sută au fost reflectaţi P. Filip şi liderul PLR, I. 
Hadîrcă, urmaţi de cei care au fost reflectaţi mai puţin de un 1%: V. Pleşca, I. Corman, V. 
Pavlicenco şi S. Mocanu. 
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Conotaţia reflectării: 
 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, iar conotaţia atît pozitivă, cît şi 
negativă s-a obţinut datorită mediatizării evenimentelor legate de partid. D. Chirtoacă a fost prezentat 
negativ în subiectele despre: zeci de refugiaţi transnistreni şi veterani ai războiului de la Nistru au 
protestat în sediul Primăriei Chişinău, înjuîndu-l pe D. Chirtoacă (03.11.2014); refugiaţii transnistreni 
continuă protestele la Primărie, înjurîndu-l şi insultîndu-l pe primarul capitalei D. Chirtoacă 
(04.11.2014).  

Liderul PLDM, V. Filat,  a obţinut o conotaţie negativă în subiectele despre: liberalul-
reformator V. Saharneanu îl acuză pe V. Filat de atac raider asupra postului de radio ”Vocea Basarabiei” 
(30.10.2014); despre acuzaţiile aduse de liderul PL, M. Ghimpu, lui V. Filat, precum că ar sta în spatele 
percheziţiei de la domiciliul părinţilor lui D. Chirtoacă (31.10.2014).  

De asemenea, o conotaţie negativă a fost obţinută de R. Usatîi  şi V. Plahotniuc în subiectul de 
la data de 05.11.2014, despre acuzaţiile aduse lui R. Usatîi şi V. Plahotniuc privind atentatul la viaţa  
bancherului rus G. Gorbunţov.  

V. Buliga a obţinut o conotaţie negativă în subiectul din data de 03.11.2014, în cadrul căruia 
aceasta a fost învinuită de coordonatorul PMP din România, D. Dendiu, de  agitaţie electorală pentru 
candidatul la alegerile prezidenţiale din România, V. Ponta, în oraşul Orhei.  
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

D. Chirtoacă, PL 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PRIM 5 min. 43 sec. 0 3 min. 58 sec. 1 min. 45 sec. 

V. Plahotniuc, PDM 58 sec. 0 47 sec. 11 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 56 sec. 0 47 sec. 9 sec. 

V. Filat, PLDM 1 min. 04 sec. 0 37 sec. 27 sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 59 sec. 0 52 sec. 7 sec 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 0 0 0 0 

R. Usatîi, PRIV 1 min. 03 sec. 0 37 sec. 0 

N. Timofti 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 1 min. 01 sec. 0 1 min. 01 sec. 0 



 72 

Iu. Leancă,PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 54 sec. 0 54 sec. 0 

I. Dodon, PSRM 39 sec. 0 39 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Buliga, PDM 33 sec. 0 22 sec. 11 sec. 

V. Buliga, PRIV 0 0 0 0 

V Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V Bumacov, GUV 31 sec. 0 31 sec. 0 

M. Ghimpu, PL 23 sec. 0 23 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 18 sec. 0 18 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

V. Botnari, PDM 14 sec. 0 14 sec. 0 

V. Botnari, GUV 0 0 0 0 

P. Filip, PDM 10 sec. 0 10 sec. 0 

P. Filip, GUV 0 0 0 0 

I. Hadârcă, PLR  10 sec. 0 10 sec. 0 

I. Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

V. Pleşca, CI  Sec. 0 7 sec. 0 

V. Pleşca, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM  2 sec. 0 2 sec 0 

I. Corman, PARL 1 sec.  0 1 sec. 0 

V. Pavlicenco, PNL 2 sec. 0 2 sec. 0 

V. Pavlicenco, PRIV 0 0 0 0 

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

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 

 
 

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 
– 95,7%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 4,3%.  
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Accent TV 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Accent TV”, Guvernul a beneficiat de cea mai mare 
pondere procentuală de 29,9 la sută, fiind urmat de PPP – cu 16,4% şi PLDM – cu 8,3%. PDM 

a fost mediatizat în volum de 7,7%, PL – 7,6%, ALȚII – 5,6%, iar PCRM – 5,4%. Cu aceeaşi 
pondere procentuală de 5,1 la sută au fost reflectaţi Coal şi PARL. Reprezentanţii Primăriei 
municipiului Chişinău au avut o cotă de 3,1%, PSRM – 2,2%, iar PPCD – 1,6%. Cu un volum 
procentual mai mic de 1 la sută s-au evidenţiat subiecţii politici PLR, MSPR, PRIV, MPA şi 
BEAMUV. 
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

 Subiecţii politici reflectaţi în cadrul principalelor buletine de ştiri ale postului de televiziune 
”Accent TV”  au avut o conotaţie evident negativă. Astfel, Guvernului i-a fost atribuită conotaţie 
negativă în subiectele despre: Declaraţia premierului Iu. Leancă cu privire la asumarea de către Guvern 
a responsabilităţii pentru compensarea  pierderilor suferite de agricultori în urma îngheţurilor 
(02.11.2014); politologul A. Tulbure a declarat, în cadrul emisiunii ”1+1”, că actualul Guvern nu a făcut 
faţă obiectivelor stabilite  de UE pentru obţinerea unor împrumuturi şi subvenţii şi s-a ocupat doar de 
distribuirea acestora (03.11.2014); V. Voronin a declarat că Guvernul nu a făcut nimic pentru a ajutora 
producătorii de carne, care au suferit pierderi în urma embargoului impus de Rusia (04.11.2014); 
agricultorii au înaintat un termen Guvernului pentru a forma o comisie care va stabili suma 
compensaţiilor pentru producătorii de mere, în caz contrar  intenţionează să organizeze proteste 
(04.11.2014, 08.11.2014); ministrul Agriculturii, V. Bumacov, a declarat că nu sunt bani suficienţi pentru  
a acorda subvenţii tuturor agricultorilor care au avut de suferit în urma embargoului impus de Rusia 
după semnarea acordului cu UE (06.11.2014); Bumacov rămîne rece la suferinţa agricultorilor 
(06.11.204); candidatul PPP, G. Petrenco, a publicat pe reţelele de socializare o postaţie despre 
gunoiştile neautorizate, făcînd referire la Ministerul Ecologiei (06.11.2014). 

PLDM a fost mediatizat  printr-o tonalitate exclusiv negativă prin intermediul subiectelor 
despre: T. Ghelici solicită tragerea la răspundere a deputatului PLDM, V. Hotineanu, pentru faptul că o 
rudă de a sa a decedat în urma intervenţiei chirurgicale efectuate de acesta (30.10.2014); V. Streleţ, 
liderul fracţiunii parlamentare PLDM, a organizat o întîlnire electorală cu medicii Policlinicii nr. 5 din 
Chişinău, în timpul orelor de lucru ale acestora (31.10.2014); Iu. Roşca a declarat, în cadrul unei 
emisiuni de la ”Accent TV”, că partidele lui Filat, Ghimpu şi Plahotniuc se pregătesc pentru falsificarea 
alegerilor (01.11.204); conform reprezentanţilor Asociaţiei Promo-Lex, PLDM, PDM şi PCRM au 
utilizat funcţia de serviciu pentru desfăşurarea campaniei electorale (6.11.2014, 08.11.2014).  

În perioada de raport, total negativ a fost reflectată şi coaliţia de guvernare, datorită subiectelor 
despre: Acuzaţiile aduse de către A. Reşetnicov partidelor de guvernămînt, că acestea deţin controlul 
asupra CEC şi comit multiple încălcări grave, printre care şi coruperea alegătorilor (01.11.2014); unele 
forţe promovează ideea că în Găgăuzia, ca regiune prorusă,  au loc procese stranii, acoperite de 
conspiraţie, în  scopul demonizării Rusiei şi strămutarea atenţiei populaţiei de la rezultatele dramatice ale 
politicii promovate de actuala guvernare (03.11.2014); conform lui M. Formuzal, decizia Guvernului de 
a deschide în Rusia numai 5 secţii de votare a fost luată la insistenţa PDM, iar acţiunile alianţei de 
guvernare au scopul falsificării alegerilor parlamentare (04.11.2014); preşedintele PCRM, V. Voronin, 
susţine că inacţiunea autorităţilor moldoveneşti de a lua atitudine faţă de faptul declarării başcanului 
Găgăuziei, M. Formuzal, persona non-grata în Ucraina, este un act de trădare (04.11.2014). 
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PDM a obţinut o nuanţare negativă prin reflectarea activităţilor sale în subiectele despre: 
Preşedintele AO ”APPOLO”, V.  Năstase, a învinuit CEC, în cadrul unei emisiuni TV, de indulgenţă 
faţă de propaganda electorală a PDM (31.10.2014); Iu. Roşca a declarat, în cadrul unei emisiuni de la 
”Accent TV”, că partidele lui Filat, Ghimpu şi Plahotniuc se pregătesc pentru falsificarea alegerilor 
(01.11.204); unele forţe promovează ideea că în Găgăuzia, ca regiune prorusă,  au loc procese stranii 
acoperite de conspiraţie, în  scopul demonizării Rusiei şi strămutarea atenţiei populaţiei de la rezultatele 
dramatice ale politicii promovate de actuala guvernare (03.11.2014); conform lui M. Formuzal, decizia 
Guvernului de a deschide în Rusia numai 5 secţii de votare a fost luată la insistenţa PDM, iar acţiunile 
alianţei de guvernare au scopul falsificării alegerilor parlamentare (04.11.2014); observatorii Asociaţiei 
Promo-Lex au semnalat tendinţe negative în finanţarea campaniei electorale, trei din cincisprezece 
concurenţi electorali, printre care şi PDM, au prezentat rapoarte financiare cu zero la rubricile venituri 
şi cheltuieli (06.11.2014); potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Promo-Lex, PLDM, PDM şi PCRM au 
utilizat funcţia de serviciu pentru desfăşurarea campaniei electorale 2014 (6.11.2014, 08.11.2014). 

În cadrul principalelor buletine de ştiri difuzate de postul de televiziune ”Accent TV”, într-o 
conotaţie pozitivă  a evoluat PPP, prin intermediul subiectelor despre: În pofida faptului că i s-a pus 
piedici şi Partidul ”Parus” nu a fost înregistrat, R. Usatîi va fi în fruntea listei electorale a Partidului 
Politic ”Patria” şi este sigur de victorie (30.10.2014); politologii au discutat despre ”fenomenul R. 
Usatîi”, omul care, venind în politică, a reuşit, în scurt timp, să adune un număr mare de simpatizanţi, 
astfel PPP avînd şanse mari de a accede în Parlament (07.11.2014). 
 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 1 oră. 9 min. 36 
sec. 

02 min. 23 sec. 12 min. 31 sec. 54 min. 42 sec. 

PPP 38 min. 16 sec. 06 min. 28 sec. 30 min. 32 sec. 01 min. 16 sec. 

PLDM 19 min. 21 sec. 0 01 min. 09 sec. 18 min. 12 sec. 

PDM 17 min. 54 sec. 40 sec. 09 min. 03 sec. 08 min. 11 sec. 

PL 17 min. 41 sec. 0 15 min. 47 sec. 01 min. 54 sec. 

ALȚII 13 min. 03 sec. 0 12 min. 47 sec. 16 sec. 

PCRM 12 min. 42 sec. 0 11 min. 27 sec. 01 min. 15 sec. 

Coal 11 min. 53 sec. 0 19 sec. 11 min. 34 sec. 

PARL 11 min. 52 sec. 0 10 min. 44 sec. 01 min. 08 sec. 

PRIM 07 min. 20 sec. 0 06 min. 29 sec. 51 sec. 

PSRM 05 min. 11 sec. 01 min. 47 sec. 01 min. 38 sec. 01 min. 46 sec. 

PPCD 03 min. 40 sec. 0 03 min. 40 sec. 0 

PLR 01 min. 50 sec. 0 42 sec. 01 min. 08 sec. 

MSPR 01 min. 09 sec. 0 01 min. 09 sec. 0 

PRIV 48 sec. 03 sec. 0 45 sec. 

MPA 39 sec. 0 39 sec. 0 

BEAMUV 13 sec. 0 13 sec. 0 

PFP 01 sec. 0 01 sec. 0 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
 

 
 

În perioada de referinţă, în ştirile electorale, partidele politice au fost reflectate, o mare parte, 

indirect. Astfel,  prima poziţie a fost obţinută de PPP, care a fost reflectat direct – 20 min. 11 sec., 

indirect – 18 min. 5 sec., din volumul total de timp de 38 min. 16 sec., urmat de PLDM, prin intervenţii 

directe – 19 sec. şi indirecte – 19 min. 2 sec. PDM a fost reflectat doar indirect 17 min. 54 sec. din 

volumul total reflectat de 17 min. 54 sec. PL a beneficiat de intervenţie atît directă – 7 min. 7 sec., cît şi 

indirectă – 10 min. 34 sec. din volumul total mediatizat de 17 min. 41 sec., iar PCRM a fost prezentat 

12 min. 42 sec., dintre care direct – 7 min. 51 sec., indirect – 4 min. 51 sec. Coal a beneficiat de un timp 

total de 11 min. 53 sec., dintre care direct – 19 sec., indirect – 11 min. 34 sec., urmat de PSRM, cu un 

volum total de timp de 5 min. 11 sec., dintre care direct – 2 min. 21 sec., indirect – 2 min. 50 sec. 

PPCD a fost mediatizat direct – 2 min. 31 sec., indirect – 1 min. 9 sec. din volumul total de timp de 3 

min. 40 sec. PLR a fost reflectat doar în intervenţii indirecte de 1 min. 50 sec. din volumul total de timp 

de 1 min. 50 sec.,  MSPR au avut – 1 min. 9 sec., dintre care direct – 51 sec., indirect – 18 sec. Mai 

puţin de 1 minut de timp total indirect au obţinut MPA – 39 sec., BEAMUV – 13 sec. şi PFP – 1 sec. 

din volumul total reflectat.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Accent TV”, R. 
Usatîi a obţinut cea mai mare cotă procentuală – 40,1 la sută, urmat de V. Filat – 15,7% şi D. 
Chirtoacă – 14,9% (în calitate de membru de partid PL – 6 min. 21 sec., în calitate de primar al 
capitalei – 6 min. 4 sec.). Liderul PCRM, V. Voronin, a avut o prezenţă de 6,0%, M. Ghimpu – 
5,9%, iar I. Dodon a acumulat 4,0%. Datorită funcţiei pe care o deţine, Iu. Leancă a obţinut 
3,7%, Iu. Roşca – 3,6%, V. Plahotniuc – 3,4%, iar M. Lupu a fost prezentat în volum de 1%. Mai 
puţin de 1% au fost reflectaţi E. Ciobu şi I. Hadârcă. 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Reflectarea liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi doar neutru şi/sau pozitiv, 
iar alţii, în totalitate, negativ. Astfel, de o mediatizare pozitivă s-a bucurat R. Usatîi, datorită subiectelor 
despre: În pofida faptului că i s-a pus piedici şi Partidul ”Parus” nu a fost înregistrat, R. Usatîi va fi în 
fruntea listei electorale a Partidului Politic ”Patria” şi este sigur de victorie (30.10.2014); politologii au 
discutat despre ”fenomenul R. Usatîi”, omul care, venind în politică, a reuşit, în scurt timp, să adune un 
număr mare de simpatizanţi, astfel PPP avînd şanse mari de a accede în Parlament (07.11.2014). 

Liderul PLDM, V. Filat, s-a evidenţiat printr-o alură exclusiv negativă prin difuzarea subiectelor 
despre: V. Ioniţă, şeful Comisiei parlamentare Economie, buget şi finanţe, a declarat că V. Filat este 
implicat în obţinerea unui credit dubios de la BEM (30.10.2014); M. Ghimpu i-a acuzat pe V. Filat şi V. 
Plahotniuc că ar sta în spatele percheziţionării apartamentului rudelor lui D. Chirtoacă (31.10.2014, 
02.11.2014); R. Usatîi l-a învinuit pe liderul PLDM, V. Filat, că ar fi distribuit de ziua oraşului Străşeni 
icoane cu inscripţia pe verso ”Al vostru V. Filat” (31.10.2014); R. Usatîi a declarat pe reţelele de 
socializare că MAI  fabrică dosare  împotriva sa la indicaţia lui V. Filat (01.11.2014);  R. Usatîi a 
declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că liderul PLDM, V. Filat, spionează deplasările persoanelor 
fizice şi ale demnitarilor de stat (01.11.2014); R. Usatîi intenţionează să-l dea în judecată pe liderul 
PLDM, V. Filat, pentru defăimare (01.11.2014); Iu. Roşca a declarat, în cadrul unei emisiuni de la 
”Accent TV”, că partidele lui Filat, Ghimpu şi Plahotniuc se pregătesc pentru falsificarea alegerilor 
(01.11.204)  etc. 

Total negativ a fost reflectat şi V. Plahotniuc, datorită subiectelor despre: M. Ghimpu l-a acuzat 
pe V. Filat şi V. Plahotniuc că ar sta în spatele percheziţionării apartamentului rudelor lui D. Chirtoacă 
(31.10.2014, 02.11.2014); Iu. Roşca a declarat, în cadrul unei emisiuni de la ”Accent TV”, că partidele 
lui Filat, Ghimpu şi Plahotniuc se pregătesc pentru falsificarea alegerilor (01.11.204); Preşedintele AO 
”APPOLO”, V.  Năstase, a învinuit CEC, în cadrul unei emisiuni TV, de indulgenţă faţă de propaganda 
electorală a PDM, efectuată prin intermediul posturilor de televiziune deţinute de V. Plahotniuc 
(31.10.2014) etc. 

Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

R. Usatîi, PPP 33 min. 53 sec. 06 min. 28 sec. 26 min. 09 sec. 01 min. 16 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 
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V. Filat, PLDM 12 min. 59 sec. 0 35 sec. 12 min. 24 sec. 

V. Filat, PRIV 03 sec. 03 sec. 0 0 

D. Chirtoacă, PL 06 min. 21 sec. 0 06 min. 21 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 06 min. 04 sec. 0 05 min. 13 sec. 51 sec. 

V. Voronin, PCRM 05 min. 00 sec. 0 04 min. 27 sec. 33 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 04 min. 53 sec. 0 03 min. 33 sec. 01 min. 20 sec. 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 03 min. 22 sec. 01 min. 47 sec. 39 sec. 56 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 03 min. 04 sec. 01 min. 06 sec. 01 min. 58 sec. 0 

Iu. Roşca, PPCD 02 min. 59 sec. 0 02 min. 59 sec. 0 

Iu. Roşca, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 02 min. 18 sec. 0 0 02 min. 18 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 31 sec. 0 0 31 sec. 

M. Lupu, PDM 51 sec. 40 sec. 0 11 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

E. Ciobu, PPP 34 sec. 0 34 sec. 0 

E. Ciobu, PRIV 0 0 0 0 

I. Hadârcă, PLR 21 sec. 0 21 sec. 0 

I. Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

 
 
Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 
 

 
 
 
În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 

– 97,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 2,5%.  
 
 

 Abatere de la 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, cap. IV, pct. 48, privind difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală. 
La data de 30.10.2014, ora 21:01:33, prezentarea sondajului IMAS privind intenţiile de vot nu a 
conţinut informaţia despre comanditar şi sursa de finanţare.  
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Euro TV 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

 
 Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Euro TV”, Guvernul a fost mediatizat în volum de 29%, 
fiind urmat de reprezentanţii Primăriei – cu 22,5%. PLDM a avut o pondere de 12,1%, PCRM – 
8,4%, iar PL au fost mediatizat în volum de 7,4%. Reprezentanţii Preşedinţiei au avut o cotă 
procentuală de 5,4 la sută, PDM – 4,7%, PSRM – 3,4%, PRIV – 2,9%, BEAMUV – 1,9% şi CI – 
1,1%. Cu o cotă procentuală mai mică de 1 la sută s-au evidenţiat subiecţii politici: PPRM, 
MPA, PPP, PPR, MSPR, PPDA, PLR, PVE, PPM, UCM, PFP, PPM, UCM, PFP, PNL, PAD, 
PCR şi PPCD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

 
Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul principalelor buletine informative difuzate de 

postul de televiziune ”Euro TV” a fost, în general, neutră, cu excepţia PLDM, care a fost reflectat 

preponderent pozitiv. Astfel, PLDM s-a evidenţiat printr-o conotaţie pozitivă în cadrul subiectelor 

despre: Declaraţiile liderului PLDM, V. Filat, care a declarat: ”PLDM a iniţiat un proces de integrare 

europeană care, în rezultat, aduce oamenilor din ţara noastră rezultate concrete: grădiniţe reconstruite, şcoli, centre de 

sănătate drumuri şi apeducte” (31.10.2014); la inaugurarea Centrului de sănătate din satul Rezeni, V. Filat a 

declarat că ”trebuie de muncit ca viaţa să fie mai bună şi să facem viaţa europeană aici, la noi acasă” (01.11.2014); 

liderul PLDM, V. Filat, împreună cu preşedintele Partidului Popular European, s-a întîlnit cu 130 de 

primari din 11 raioane ale ţării (03.11.2014); oficialul polonez Radoslav Sikorskii a apreciat obiectivele 

PLDM drept ambiţioase (05.11.2014) etc. 

 La rîndul său, PSRM, în perioada de raport, a fost nuanţat negativ prin subiectele despre: V. 

Voronin a declarat că nu intenţionează să lucreze cu trădătorii, referindu-se la o posibilă coaliţie cu 

PSRM (04.11.2014); liderul PL, M. Ghimpu, a declarat că I. Dodon şi-ar fi trădat patria atunci cînd a 

contribuit la expulzarea a 232 de mii de moldoveni din Rusia (04.11.2014). 

 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 09 min. 34 sec. 01 min. 10 sec. 08 min. 03 sec. 21 sec. 

PRIM 07 min. 25 sec. 0 sec. 06 min. 56 sec. 29 sec. 

PLDM 04 min. 0 sec. 01 min. 55 sec. 02 min. 05 sec. 0 sec. 

PCRM 02 min. 47 sec. 38 sec. 02 min. 09 sec. 0 sec. 

PL 02 min. 26 sec. 0 sec. 02 min. 23 sec. 03 sec. 

PREZ 01 min. 47 sec. 54 sec. 53 sec. 0 sec. 

PDM 01 min. 32 sec. 30 sec. 01 min. 02 sec. 0 sec. 

PSRM 01 min. 08 sec. 0 sec. 10 sec. 58 sec. 

PRIV 58 sec. 06 sec. 34 sec. 18 sec. 

BEAMUV 37 sec. 0 sec. 37 sec. 0 sec. 

CI 21 sec. 0 sec. 21 sec. 0 sec. 
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PLR 04 sec. 0 sec. 02 sec. 02 sec. 

PPRM 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

MPA 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

PPP 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

MSPR 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PVE 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PPM 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

UCM 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PNL 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PPCD 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PCR 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PAD 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PFP 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PPDA 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

PPR 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

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

 

 
 

În perioada de raport 30 octombrie – 8 noiembrie 2014, postul de televiziune ”Euro TV” a 
reflectat partidele politice atît direct, cît şi indirect. Astfel, PLDM a beneficiat de cel mai mare volum de 
timp – 4 min., dintre care direct – 1 min. 38 sec., indirect – 2 min. 22 sec., urmat de PCRM – cu 2 min. 
47 sec., dintre care direct 1 min. 10 sec., indirect – 1 min. 37 sec. PL a fost reflectat direct 1 min. 11 
sec., indirect – 1 min. 15 sec., din volumul total de timp de 2 min. 26 sec., iar PDM – cu 1 min. 32 sec., 
dintre care direct – 47 sec., indirect – 45 sec. PSRM, din volumul total de timp, a fost reflectat indirect 1 
min. 8 sec., iar BEAMUV şi CI  au fost mediatizaţi 37 sec. şi, respectiv, 21 sec., dintre care direct – 7 
sec., indirect – 30 sec. şi, respectiv, direct – 15 sec., indirect 6 sec.  Prin intervenţii doar directe au fost 
mediatizaţi PLR – 4 sec., PPRM – 3 sec., MPA – 3 sec., PPP – 1 sec., MSPR – 1 sec., PVE – 1 sec., 
PPM – 1 sec., UCM – 1 sec., PNL – 1 sec., PPCD – 1 sec., PCR – 1 sec., PAD – 1 sec., PFP – 1 sec., 
PPDA – 1 sec. şi PPR – 1 sec. 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

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

funcţiilor pe care le deţin, Dorin Chirtoacă şi Iu. Lencă au obţinut un volum procentual de 27,5 
la sută şi, respectiv, 20,9 la sută. Liderul PLDM, V. Filat, a fot reflectat în volum de 12,6%, 
Mihai Ghimpu – 9,8%, D. Recean – 8,5%, iar V. Voronin –  8,4%. De un volum procentual de 
4,1 la sută a beneficiat R. Usatîi, urmat de I. Dodon şi O. Cernei cu 4,1% şi, respectiv, 1,3%. 
Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a beneficiat de un volum procentual de 1,2 
la sută, fiind urmat de subiecţii politici care au acumulat mai puţin de 1%: M. Lupu, S. Sîrbu, 
S. Mocanu, A. Reşetnicov, A. Doga, O. Brega şi C. Fusu. 
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Conotaţia reflectării: 
 

 
 
 

Reflectarea liderilor politici a fost, în general, neutră, cu excepţia liderului PLDM, V. Filat, care a 
fost mediatizat preponderent pozitiv în cadrul subiectelor despre: Declaraţiile liderului PLDM, V. Filat, 
care a declarat: ”PLDM a iniţiat un proces de integrare europeană care, în rezultat, aduce oamenilor din ţara noastră 
rezultate concrete: grădiniţe reconstruite, şcoli, centre de sănătate, drumuri şi apeducte” (31.10.2014); la inaugurarea 
Centrului de sănătate din satul Rezeni, V. Filat a declarat că ”trebuie de muncit ca viaţa să fie mai bună şi să 
facem viaţa europeană aici, la noi acasă” (01.11.2014); liderul PLDM, V. Filat, împreună cu preşedintele 
Partidului Popular European, s-a întîlnit cu 130 de primari din 11 raioane ale ţării (03.11.2014) etc. 

Liderul PSRM, I. Dodon, însă, a primit vizualizare negativă prin intermediul subiectelor despre: 
V. Voronin a declarat că nu intenţionează să lucreze cu trădătorii, referindu-se la o posibilă coaliţie cu 
PSRM (04.11.2014); liderul PL, M. Ghimpu, a declarat că I. Dodon şi-ar fi trădat patria atunci cînd a 
contribuit la expulzarea a 232 de mii de moldoveni din Rusia (04.11.2014). 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

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

D. Chirtoacă, PRIM 06 min. 27 sec. 0 sec. 05 min. 58 sec. 29 sec. 

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

Iu. Leancă, GUV 04 min. 54 sec. 50 sec. 04 min. 04 sec. 0 sec. 

V. Filat, PLDM 02 min. 57 sec. 01 min. 19 sec. 01 min. 38 sec. 0 sec. 

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

M. Ghimpu, PL 02 min. 18 sec. 0 sec. 02 min. 18 sec. 0 sec. 

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

D. Recean, PLDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

D. Recean. GUV 02 min. 00 sec. 20 sec. 01 min. 40 sec. 0 sec. 

V. Voronin, PCRM 01 min. 58 sec. 27 sec. 01 min. 31 sec. 0 sec. 

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

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

R. Usatîi, PRIV 58 sec. 06 sec. 34 sec. 18 sec. 

I. Dodon, PSRM 57 sec. 0 sec. 09 sec. 48 sec. 
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I. Dodon, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Cernei, CI 18 sec. 0 sec. 18 sec. 0 sec. 

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

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

M. Lupu, PDM 12 sec. 0 sec. 12 sec. 0 sec. 

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

S. Sîrbu, PDM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

S. Sîrbu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

S. Mocanu, MPA 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

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

A. Reşetnicov, PCRM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

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

A. Doga, CI          01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

A. Doga, PRIV           0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Brega, CI          01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

O. Brega, PRIV           0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

C. Fusu, PL          01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

C. Fusu, PRIV            0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 
Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 
 
În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 

– 99,9%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 0,1%. 
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RTR Moldova 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

Astfel, din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, Guvernul a avut o pondere de 20,6%, 
urmat de PSRM – cu 18,8%. PLDM a fost mediatizat în volum de 12,4%, BEAMUV – 7,3%, 
PCRM – 6,9%. PDM a acumulat – 6,5%, iar PLR – 6,0%. Într-un volum de 4,6% a fost reflectat 
PPP, iar Primăria mun. Chişinău – 4,0%, urmat de PVE, cu  3,4%. Preşedintele Republicii 
Moldova a obţinut 3,3%. MSPR şi PPCD au fost reflectaţi cu  1,7% fiecare. PL a fost reflectat în 
volum de  1,2%.  
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Conotaţia reflectării:  
 

 
 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul principalelor buletine informative difuzate de 

postul de televiziune ”RTR Moldova” a fost, în general, neutră. Totodată, Guvernul a fost mediatizat 

într-o nuanţă negativă prin intermediul subiectelor despre: V. Voronin a declarat că este inadmisibilă 

lipsa de reacţie a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău privind 

interzicerea accesului pe teritoriul Ucrainei a başcanului Găgăuzei, M. Formuzal (04.11.2014); fermierii 

din ţară au ameninţat cu proteste, asta după ce Guvernul nu le-a achitat compensaţii pentru merele 

compromise de temperaturile joase (05.11.2014); BEAMUV acuză Guvernul de limitare a dreptului la 

vot a peste 700 de mii de moldoveni care muncesc în Federaţia Rusă (05.11.2014); membri şi 

simpatizanţii PSRM vor organiza proteste la Bălţi, Cahul şi Ungheni pe motivul solicitării mai multor 

secţii de votare în Rusia (07.11.2014) etc. 

 Printr-o conotaţie negativă a fost reflectată şi Primăria municipiului Chişinău datorită 

subiectelor despre: Mai mulţi veterani ai războiului de la Nistru au acuzat autorităţile locale de ilegalităţi 

şi au cerut posibilitatea privatizării gratuite a locuinţelor sociale (03.11.2014); Primăria capitalei continuă 

să fie asediată de un grup de protestatari (04.11.2014). 

 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 03 min. 12 sec. 0 sec. 02 min. 22 sec. 50 sec. 

PSRM 02 min. 55 sec. 14 sec. 02 min. 41 sec. 0 sec. 

PLDM 01 min. 55 sec. 16 sec. 01 min. 38 sec. 1 sec. 

BEAMUV 01 min. 08 sec. 0 sec 01 min. 08 sec. 0 sec. 

PCRM 01 min. 04 sec. 0 sec. 01 min. 04 sec. 0 sec. 

PDM 01 min. 00 sec. 0 sec. 01 min. 00 sec. 0 sec. 

PLR 56 sec. 11 sec. 39 sec. 6 sec. 

PPP 43 sec. 14 sec. 29 sec. 0 sec. 

PRIM 37 sec. 0 sec. 24 sec. 13 sec. 

PVE 32 sec. 0 sec. 32 sec. 0 sec. 

PREZ 31 sec. 0 sec. 31 sec. 0 sec. 

MSPR 16 sec. 0 sec. 16 sec. 0 sec. 
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PPCD 16 sec. 0 sec. 16 sec. 0 sec. 

PRIV 12 sec. 0 sec. 12 sec. 0 sec. 

PL 11 sec. 0 sec. 11 sec. 0 sec. 

PARL 1 sec. 0 sec. 1 sec. 0 sec. 

Coal 1 sec. 0 sec. 1 sec. 0 sec. 

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

 
 

În perioada de raport 30 octombrie – 8 noiembrie 2014, postul de televiziune ”RTR Moldova” a 
reflectat partidele politice doar în intervenţii indirecte. Astfel, PSRM a obţinut – 2 min. 55 sec., PLDM 
– 1 min. 55 sec., BEAMUV – 1 min. 8 sec., PCRM – 1 min. 4 sec., PDM – 1 min., PLR – 56 sec., PPP 
– 43 sec., PVE – 32 sec., MSPR – 16 sec., PPCD – 16 sec., PL – 11 sec. şi Coal – 1 sec.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

În cadrul buletinului informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, I. Dodon a 
fost cel mai mediatizat concurent electoral, beneficiind de 21,4%, urmat de liderul PLDM, V. 
Filat, cu 16,1% şi M. Formuzal, cu 8,0%. R. Usatîi a avut o cotă procentuală de 7,1 la sută. Cu 
acelaşi volum procentual de 5,1 la sută s-a evidenţiat liderul PCRM, V. Voronin, şi preşedintele 
Republicii Moldova, N. Timofti, fiind urmaţi de T. Potîng – cu 4,3% şi I. Corman – cu 4,2% (în 
calitate de preşedinte al Parlamentului – 1 sec., în calitate de membru PDM – 24 sec.). O. 
Bodişteanu a fost mediatizat în volum de 4%. Datorită funcţiilor pe care le deţin, Iu. Leancă şi 
D. Chirtoacă au obţinut 3,7% şi, respectiv, 3,2%. A. Prohniţchi a acumulat o cotă procentuală 
de 3,0 la sută, urmat de V. Marinuţa şi V. Klimenco – cu 2,7% fiecare. Liderul PDM, M. Lupu, 
a avut o prezenţă de 2,5%, Iu. Roşca – 2,0%, M. Ghimpu – 1,8%, D. Recean – 1,2%, iar I. 
Palihovici a obţinut 1%. Cu o cotă procentuală mai mică de 1 la sută au fost mediatizaţi I. 
Hadârcă şi V. Plahotniuc. 
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Conotaţia reflectării: 
 

 
 

Reflectarea liderilor politici a fost, în general, neutră. Totodată, liderul PSRM, I. Dodon, a 

obţinut o conotaţie pozitivă prin difuzarea subiectelor despre: În cadrul vizitei la Moscova, I. Dodon se 

va întîlni cu migranţii moldoveni, informîndu-i despre posibilitatea revenirii în ţară a concetăţenilor 

noştri care au încălcat legislaţia migraţionistă din Rusia (31.10.2014); în urma întîlnirii lui I. Dodon cu 

şeful Serviciul migrare din Rusia s-a convenit că moldovenii aflaţi în Rusia cu acte în neregulă pot trece 

frontiera fără probleme (05.11.2014); I. Dodon a avut o întrevedere cu preşedintele rus V. Putin despre 

soarta migranţilor moldoveni (06.11.2014). 

 De asemenea, pozitiv a fost reflectat şi liderul PLDM, V. Filat, în cadrul subiectelor despre: 

Inaugurarea a două centre de sănătate în satele Puhoi şi Răzeni din raionul Ialoveni (31.10.2014); liderul 

PLDM, V. Filat, în cadrul întîlnirii cu alegătorii din raionul Călăraşi a îndemnat cetăţenii să voteze 

pentru un viitor european (03.11.2014); preşedintele PLDM, V. Filat, a dat asigurări că alegerile din 30 

noiembrie 2014 vor fi cîştigate de partidele proeuropene (06.11.2014); V. Filat a participat la 

inaugurarea unui apeduct şi un sistem de canalizare în raionul Criuleni (07.11.2014). 

Premierul Iu. Leancă a fost reflectat, în cadrul buletinelor de ştiri, printr-o conotaţie negativă 

datorită subiectelor despre: Fermierii din ţară ameninţă Guvernul cu proteste pe motiv că acesta nu le-a 

achitat compensaţii pentru merele compromise de îngheţuri (05.11.2014); protestatarii PSRM au 

scandat în faţa Guvernului cu pancarte: ”Leancă la dubă”, ”Demisia Guvernului Leancă” (07.11.2014). 

 Tot într-o conotaţie negativă a fost prezentat şi O. Bodişteanu prin subiectul despre: Declaraţiile 

PLR cu privire la faptul că plecarea lui Bodişteanu din PLR este o dovadă de slăbiciune (06.11.2014). 

 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

I. Dodon, PSRM 01 min. 57 sec. 14 sec. 01 min. 43 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PRIV 12 sec. 0 sec. 12 sec. 0 sec. 

V. Filat, PLDM 01 min. 37 sec. 16 sec. 01 min. 20 sec. 1 sec. 

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

M. Formuzal, 
BEAMUV 

28 sec. 0 sec. 28 sec. 0 sec. 
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M. Formuzal, GUV 20 sec. 0 sec. 20 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PPP 43 sec. 14 sec. 29 sec. 0 sec. 

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

V. Voronin, PCRM 31 sec. 0 sec. 31 sec. 0 sec. 

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

N. Timofti, PREZ 31 sec. 0 sec. 31 sec. 0 sec. 

T. Potîng, PLR 26 sec. 0 sec. 26 sec. 0 sec. 

T. Potîng, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Corman, PDM 24 sec. 0 sec. 24 sec. 0 sec. 

I. Corman, PARL 1 sec. 0 sec. 1 sec. 0 sec. 

O. Bodişteanu 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Bodişteanu, GUV 24 sec.  0 sec. 16 sec. 8 sec. 

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

Iu. Leancă, GUV 22 sec. 0 sec. 10 sec. 12 sec. 

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

D. Chirtoacă, PRIM 19 sec. 0 sec. 19 sec. 0 sec. 

A. Prohniţchi, PVE 18 sec. 0 sec. 18 sec. 0 sec. 

A.Prohniţchi, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Marinuţa, PDM 16 sec. 0 sec. 16 sec. 0 sec. 

V. Marinuţa, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Klimenco, MSPR 16 sec. 0 sec. 16 sec. 0 sec. 

V. Klimenco, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Lupu, PDM 15 sec. 0 sec. 15 sec. 0 sec. 

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

I. Roşca, PPCD 12 sec. 0 sec. 12 sec. 0 sec. 

I. Roşca, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

M. Ghimpu, PL 11 sec. 0 sec. 11 sec. 0 sec. 

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

D. Recean, PLDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

D. Recean, GUV 7 sec. 0 sec. 7 sec. 0 sec. 

L. Palihovici, PLDM 6 sec. 0 sec. 6 sec. 0 sec. 

L. Palihovici, PARL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Hadârcă, PLR 5 sec. 0 sec. 5 sec. 0 sec. 

I. Hadârcă, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PDM 1 sec. 0 sec. 1 sec. 1 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
 
 

 
 
În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 

–  83,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 16,5%. 
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Ren Moldova 
 
Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 
informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, Guvernul a avut cea mai mare pondere 
procentuală – 28,1 la sută, fiind urmat de Primăria Municipiului Chişinău – cu 22,4% şi PDM – 
10,6%. PCRM a fost mediatizat în volum de 7,3%, PL – 6,8%, PSRM – 5,5%, PLDM – 4,4%, 
PPP – 4,2%, MPA – 2,9%. Coal şi categoria ALŢII au fost reflectaţi în volum de 1,8% şi, 
respectiv, 1,5%. Cu o cotă procentuală mai mică de 1 la sută s-au evidenţiat PARL şi PREZ. 
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Conotaţia reflectării:  

 
 

 
 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul principalelor buletine de ştiri difuzate de postul de 
televiziune ”Ren Moldova” a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi  atît neutru, cît şi pozitiv. De o 
conotaţie pozitivă s-a bucurat PDM, datorită subiectelor despre: Declaraţiile lui I. Corman cu privire la 
soluţiile căutate de PDM la embargoul rusesc (31.10.2014); în cadrul lansării în campania electorală, M. 
Lupu a declarat că PDM vine să dezvolte economia, să asigure locuri de muncă bine plătite şi să 
stimuleze mediul de afaceri (04.11.2014) etc. 

Într-o nuanţă pozitivă a fost mediatizat şi PL, prin difuzarea subiectului despre: Liberalii vor un 
regim ratificat de control vamal la frontiera cu UE, care, după părerea lor, va aduce foarte mari beneficii 
pentru RM (31.10.2014). 
 
Detaliere: 
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

GUV 10 min. 57 sec. 25 sec. 10 min. 32 sec. 0 sec. 

PRIM 08 min. 44 sec. 0 sec. 08 min. 23 sec. 21 sec. 

PDM 04 min. 07 sec. 01 min. 12 sec. 02 min. 38 sec. 17 sec. 

PCRM 02 min. 50 sec. 0 sec. 02 min. 50 sec. 0 sec. 

PL 02 min. 39 sec. 01 min. 11 sec. 01 min. 28 sec. 0 sec. 

PSRM 02 min. 08 sec. 0 sec. 02 min. 08 sec. 0 sec. 

PLDM 01 min. 44 sec. 0 sec. 01 min. 27 sec. 17 sec. 

PPP 01 min. 39 sec. 0 sec. 01 min. 39 sec. 0 sec. 

CI 01 min. 30 sec. 17 sec. 01 min. 13 sec. 0 sec. 

MPA 01 min. 09 sec. 0 sec. 58 sec. 11 sec. 

Coal 41 sec. 0 sec. 24 sec. 17 sec. 

ALŢII 35 sec. 0 sec. 35 sec. 0 sec. 

PARL 10 sec. 0 sec. 10 sec. 0 sec. 

PREZ 07 sec. 0 sec. 07 sec. 0 sec. 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 
 

 
 
 

În perioada de referinţă, în ştirile electorale, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi 
indirect. Astfel, de intervenţii directe – 2 min. 11 sec. şi indirecte – 1 min. 56 sec. a beneficiat PDM, din 
volumul total de timp reflectat de 4 min. 7 sec., urmat de PCRM, cu 2 min. 50 sec., dintre care 
intervenţii directe – 1 min. 54 sec., indirecte – 56 sec. Din volumul total de timp acordat de 2 min. 39 
sec., PL a fost mediatizat cu intervenţii directe 1 min. 33 sec., indirecte – 1 min. 6 sec., iar PSRM – cu 2 
min. 8 sec., dintre care direct – 1 min. 13 sec., indirect – 55 sec. PLDM a fost reflectat 1 min. 44 sec., 
dintre care direct – 41 sec., indirect – 1 min. 3 sec., urmat de PPP, cu 1 min. 39 sec., dintre care direct – 
41 sec., indirect – 58 sec. CI şi MPA au fost mediatizaţi cu un volum total de timp de 1 min. 30 sec. şi, 
respectiv, 1 min. 9 sec., dintre care direct – 54 sec., indirect – 36 sec. şi, respectiv, direct – 31 sec., 
indirect – 38 sec., urmate de Coal, care a fost reflectată doar indirect din volumul total de timp de 41 
sec.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 
 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, V. 
Bumacov a acumulat 21,2%, iar D. Chirtoacă şi Iu. Leancă datorită funcţiilor pe care le deţin 
au avut o cotă procentuală de 19,1 la sută şi, respectiv, 6,7% la sută. I. Corman a fost mediatizat 
în volum de 6,5% (în calitate de membru PDM – 1 min. 45 sec., în calitate de preşedinte al 
Parlamentului – 3 sec.), I. Dodon – 6,3%, A. Reşetnikov – 6,1%, D. Recean – 6,0%, iar R. Usatîi 
– 5,9%. Liderul PL, M. Ghimpu, a fost reflectat în volum de 5,8% şi S. Mocanu – 3,5%. Cu 
aceeaşi cotă procentuală de 3,1 la sută s-au evidenţiat M. Lupu şi O. Cernei. O. Brega a avut o 
cotă de 2,3%, V. Streleţ – 2,0%, S. Sîrbu – 1,7%, iar preşedintele Republicii Moldova, N. 
Timofti, a obţinut 0,4%. 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Reflectarea liderilor  politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi, în cadrul buletinelor de 
ştiri, atît neutru, cît şi pozitiv. Astfel, liderul PL, M. Ghimpu, a evoluat într-o conotaţie pozitivă în 
cadrul subiectului despre: Liberalii vor un regim ratificat de control vamal la frontiera cu UE, care, după 
părerea lor, va aduce foarte mari beneficii pentru RM (31.10.2014, 01.11.2014). 

De o reflectare pozitivă  s-a bucurat şi liderul PDM,  M. Lupu, prin subiectele despre: În cadrul 
lansării platformei electorale PDM, M. Lupu a declarat că unele din obiectivele propuse de PDM sînt 
comasarea taxelor pentru reducerea birocraţiei şi scutirea de plată a impozitului pe venit (31.10.2014);  
M. Lupu a subliniat că platforma electorală a PDM vine să dezvolte economia, să asigure locuri de 
muncă bine plătite şi să stimuleze mediul de afaceri (01.11.2014). 
 
Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V. Bumacov, PLDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Bumacov, GUV 05 min. 53 sec. 22 sec. 05 min. 31 sec. 0 sec. 

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

D. Chirtoacă, PRIM 05 min. 18 sec. 0 sec. 04 min. 57 sec. 21 sec. 

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

Iu. Leancă, GUV 01 min. 52 sec. 0 sec. 01 min. 52 sec. 0 sec. 

I. Corman, PDM 01 min. 45 sec. 23 sec. 01 min. 22 sec. 0 sec. 

I. Corman, PARL 03 sec. 0 sec. 03 sec. 0 sec. 

I. Dodon, PSRM 01 min. 45 sec. 0 sec. 01 min. 45 sec. 0 sec. 

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

A. Reşetnicov, PCRM 01 min. 41 sec. 0 sec. 01 min. 41 sec. 0 sec. 

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

D. Recean, PLDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

D. Recean, GUV 01 min. 40 sec. 0 sec. 01 min. 40 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PPP 01 min. 38 sec. 0 sec. 01 min. 38 sec. 0 sec. 

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

M. Ghimpu, PL 01 min. 37 sec. 41 sec. 56 sec. 0 sec. 

M. Ghimpu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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S. Mocanu, MPA 58 sec. 0 sec. 58 sec. 0 sec. 

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

M. Lupu, PDM 52 sec. 39 sec. 13 sec. 0 sec. 

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

O. Cernei, CI 52 sec. 17 sec. 35 sec. 0 sec. 

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

O. Brega, CI 38 sec. 0 sec. 38 sec. 0 sec. 

O. Brega, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Streleţ, PLDM 34 sec. 0 sec. 34 sec. 0 sec. 

V. Streleţ, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

S. Sîrbu, PDM 29 sec. 0 sec. 29 sec. 0 sec. 

S. Sîrbu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

N. Timofti, PREZ 07 sec. 0 sec. 07 sec. 0 sec. 

V. Buliga, PDM 06 sec. 0 sec. 06 sec. 0 sec. 

V. Buliga, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

 
Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 
 
În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost cea dominantă 

– 98,2%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 1,8%. 
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Capitolul II 

 Monitorizarea volumului de publicitate electorală în baza rapoartelor de monitorizare 

privind 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. 

 
Raportul de monitorizare a volumului publicităţii electorale cuprinde perioada 27 octombrie – 

02 noiembrie 2014. Datele însumate în prezentul raport sunt generalizarea informaţiei a 78 de rapoarte 
de monitorizare (Radio – 37 şi TV – 41) privind volumul de publicitate electorală, inclusiv informaţia 
despre difuzarea spoturilor de educaţie electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC prezentate 
la Consiliul Coordonator al Audiovizualului de către radiodifuzorii care au declarat că vor reflecta 
campania electorală din 30 noiembrie 2014.  

Nouă radiodifuzori au declarat că în această perioadă n-au difuzat publicitate electorală, iar 20   
n-au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală, dintre care 12 
posturi TV: “ALBASAT”, “FLOR – TV”, “Aiîn – Aciîc”, “TV Euronova”, “VTV-Ungheni”, “RU-TV 
Moldova”, “Inter TV”, „ALT TV”, “Moldova Sport”, “TV Rain”, “Canal Regional”, “Bizîm Aidînîc”, 
şi 7 posturi de radio: „Euronova FM”, “FM-Drochia”, „Albena”, “FLOR – FM”, „Budgeac-FM”, 
„ART FM” şi “Radio Pro-Mingir”.  
 De menţionat că radiodifuzorii care n-au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul 
de publicitate electorală au atestat derogări de la pct. 8 din Regulamentul privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi derogări de la art. 2 din Decizia CCA nr. 
145 din 13 octombrie 2014. 

Totodată, au difuzat spoturile Comisiei Electorale Centrale cu caracter educaţional pentru 
participarea cetăţenilor la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 posturile de radio: “Radio 7/ 
GOLD FM”, „Aquarelle FM”, “Naţional FM”, “Radio Prim” şi “Radio Moldova Tineret”, cu un 
volum total de 5 ore 44 min. 07 sec., şi posturile TV: “Jurnal TV”, “Bravo”, “Euro TV”, “Moldova-1”, 
“Accent TV”, „TV 7”, „CTC Mega”, “TV-Prim”, “Super TV”, cu un volum total de 2 ore 06 min. 30 
sec. 

Posturile TV în perioada de raport au plasat spoturile electorale ale următoarelor partide 
politice: PLDM, PDM, PSRM, PCRM, PLR, PSD, PL, PPRM, MPA, PPP şi PNL. 

În Diagrama circulară nr.1 „Publicitatea electorală” sunt prezentate calculele efectuate în minute, în 
baza rapoartelor de monitorizare privind volumul de publicitate electorală prezentate de către posturile 
TV în perioada definită a prezentului raport.  

Diagrama nr. 1. 

Publicitatea electorală

PSD; 28

PL; 26
PPRM; 14 MPA; 7

PPP; 7

PNL; 6

PLR; 34

PCRM; 40

PSRM; 232

PDM; 312

PLDM; 476

PLDM PDM PSRM PCRM PLR PSD PL PPRM MPA PPP PNL
 

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 televiziune, 
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se prezintă astfel: PLDM – 476 min., PDM – 312 min., PSRM – 232 min., PCRM – 40 min., PLR – 34 
min., PSD – 28 min., PL – 26 min., PPRM – 14 min., MPA – 7 min., PPP – 7 min., PNL – 6 min. 
 În cadrul emisiunii “Tribuna concurentului electoral”, postul public “Moldova-1” a oferit 
timpi de antenă gratuiţi (cite 5 minute) următorilor concurenţi electorali:  

MPA, PDA, PCR, PFP, PDM, PNL, PPP, PSRM, PL şi PLDM. 
“Votul tău” – emisiune de educaţie electorală cu participarea reprezentanţilor CEC şi a 

observatorilor naţionali care au creat Efortul de Monitorizare a alegerilor parlamentare 2014 a fost 
difuzată în perioada 27 octombrie – 02 noiembrie cu o durată totală de 37 min. 45 sec.  

 
Dezbateri electorale în perioada de raport au efectuat 5 posturi TV din cele 53 care au aprobat 

Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile din 30 noiembrie 2014 şi au 
avut în calitate de invitaţi reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa electorală:  

“TV – Drochia”: PNL, PSRM şi BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” – 60 min. şi 
PPR, PCRM şi PDA – 60 min.;  

“BAS TV”: PPCD, PFP PCR, PNL şi MPA – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 16 min.; 
„Media TV”: PLR – 10 min., PCR, MPA şi PNL – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 12 

min.; 
„SOR-TV”: BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, PLR, PPP şi PL, fiecărui partid i-au 

fost acordate cîte 35 min.; 
“Jurnal TV”: PLDM, PDM şi PCRM – ai  căror reprezentanţi nu s-au prezentat la emisiune, 

PL, PPP, PLR, PNL, PSRM şi MPA – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 11 min. 
 
Posturile de radio au plasat, în perioada 27 octombrie – 02 noiembrie 2014, spoturile electorale 

ale următoarelor partide politice: PLDM, PDM, PSRM, PL, PSD, PPP, PPRM, PPCD, PNL, MPA, 
PCRM, PLR şi PFP. 

În Diagrama circulară nr. 2 „Publicitatea electorală” sunt prezentate calculele efectuate în minute, 
în baza rapoartelor de monitorizare privind volumul de publicitate electorală prezentate de către 
posturile de radio în perioada de raport.  

 
Diagrama nr. 2. 

Publicitatea electorală

PPRM; 18

PPCD; 8

PPP; 26

PSD; 26

PCRM; 7
PNL; 7 PLR; 7

MPA; 7

PFP; 2

PL ; 26

PSRM; 98

PDM; 206

PLDM; 384

PLDM PDM PSRM PL PSD PPP PPRM PPCD PNL

MPA PCRM PLR PFP

 
 

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 – 384 min., PDM – 206 min., PSRM – 98 min., PL – 26 min., PSD – 26 min. 
PPP – 26 min., PPRM – 18 min., PPCD – 8 min., PNL – 7 min., MPA – 7 min., PCRM – 7 min., PLR 
– 7 min. şi PFP – 2 min. 

Postul de radio „Radio Moldova” a difuzat, în perioada 27 octombrie – 02 noiembrie 2014, în 
emisiunile informative şi buletinele de ştiri, subiecte în care protagonişti au fost următoarele partide 
politice şi reprezentanţi ai CEC: 
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“Radiojurnalul Amiezii /rom.” 
CEC – 6 min. 51 sec., PR – 1 min. 52 sec., CI (Oleg Cernei) – 38 sec.  
 
“Radiojurnal/rus.” 
CEC – 5 min. 51 sec., PLDM – 2 min. 20 sec., PR – 2 min., PAD – 30 sec., 
BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” – 1 min. 
 
“Radiojurnal/rom.” 
CEC – 4 min. 37 sec. 
 
“Panorama Zilei/rom.” 
CEC – 9 min. 19 sec., PPP – 3 min. 30 sec., PPRM – 1 min. 37sec., PLR – 3 min. 11 sec., PLDM – 1 
min. 41 sec., PDM – 3 min. 55 sec., MPA – 53 sec., PAD – 1 min. 50 sec. 
 
“Microfonul actual/rus.” 
CEC – 23 min. 05 sec., PPRM – 1 min. 44 sec., PLR – 6 min. 20 sec., PLDM – 2 min. 04 sec., PL – 2 
min. 05 sec., PDM – 4 min. 05 sec., PPP – 53 sec., CI (Oleg Cernei) – 55 sec.  

Postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în emisiunile consacrate minorităţilor 
naţionale “Unda Bugeacului”, “Vocea Romilor” şi “Viaţa Evreiască”, subiecte de educaţie 
electorală cu participarea reprezentanţilor CEC cu o durată totală de 12 min. 45 sec. 

Emisiunea “Tribuna concurentului electoral” a oferit timpi de antenă gratuiţi concurenţilor 
electorali (cîte 5 minute): PPCD, PCR, PL, MPA, PFP, PDA, PLDM, PNL şi PDM.  

În emisiunile “Alegeri parlamentare 2014”, difuzate pe parcursul perioadei prezentului raport, 
au participat la discuţii: CEC – 1 oră, Asociaţia “Promo Lex” – 30 min., Coaliţia “Nedescriminare”, 
Centrul pentru parteneriat pentru Dezvoltare – 30 min., Credo – 30 min., API – 30 min. 

 
Dezbateri electorale în perioada de raport au efectuat 6 posturi de radio din cele 44 care au 

aprobat Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile din 30 noiembrie 
2014 şi au avut în calitate de invitaţi reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în cursa electorală:  

“Naţional FM”: PCRM, PL, PR, PPCD, PFP, PLDM, PLR, PCR, MPA, BE “Alegerea 
Moldovei Uniunea-Vamală”, PSM, PNL – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 15 min., iar partidelor 
PPP, PDM – fiecărui cîte 22 min., reprezentantul PAD nu s-a prezentat la dezbateri.  

„Plus FM”: PCRM, MPA, PNL, PSRM, BE “Alegerea Moldovei Uniunea – Vamală” – fiecărui 
partid i-au fost acordate cîte 11 min. 

„RADIO MEDIA”: PLR – 10 min., PCR, MPA, PNL – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 
12 min. 

„Fresh FM”: reprezentanţii partidelor politice PPCD şi PCR nu s-au prezentat la dezbateri, 
PDM, PFP, PLDM, PLR, MPA, PSRM – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 15 min. 

 Radio “NOROC”: reprezentantul PR nu s-a prezentat la dezbateri, PDA, PPRM, PCRM, PL, 
PPP şi PR – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 9 min.  
 “Radio Soroca”: BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, PLR, PPP şi PL – fiecărui 
partid i-au fost acordate cîte 35 min. 
 

  

 
 

 
 
 
 
Direcţia monitorizare TV 


