
CONSILIUL COORDONATOR AL 

AUDIOVIZUALULUI 

DIN REPUBLICA MOLDOVA 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО 

ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

MD-2012, Chişinău, str. V. Pîrcălab nr. 46 

Tel.: (373 22) 27-75-51, fax: (373 22) 27-74- 71 

http://www.cca.md 

MD-2012, Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, №. 46 

  Тел.: (373 22) 27-75-51, факс: (373 22) 27-74-71 

http://www.cca.md 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

RAPORT 

 

monitorizarea principalelor buletine informative ale posturilor 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” la capitolul 

respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cca.md/
http://www.cca.md/


 2 

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 23-30 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Capitolul I 

Reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în 

cadrul principalelor buletine informative 

 

În perioada de raport 23-30 noiembrie 2014, posturile de televiziune supuse monitorizării au 

difuzat în total 472 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectaţi subiecţi politici. Astfel, cele mai 

multe subiecte cu caracter politic au fost difuzate de postul de televiziune ”Moldova-1” (68 de 

subiecte), ”TV 7” (47 de subiecte), ”Accent TV” (44 de subiecte), ”Publika TV” (41 de subiecte). 

”N4” şi PRO TV CHIŞINĂU” au difuzat un număr egal de subiecte politice cu participarea 

actorilor politici – 38 de subiecte. ”Canal 3” a difuzat 32 de subiecte, iar ”Prime” şi ”Canal 2” au 

difuzat un număr egal de subiecte politice cu participarea actorilor politici – 31 de subiecte. ”RTR 

Moldova” a difuzat 27 de subiecte, ”Jurnal TV” – 26 de subiecte, ”Euro TV” – 25 subiecte, ”Ren 

Moldova” – 24 de subiecte. 

 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Reieşind din cele expuse mai sus, au fost mediatizaţi 23 de concurenţi electorali. Astfel, 

partidele de guvernămînt au obţinut 31,6%, iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 

54,6% din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul buletinelor de ştiri ale posturilor de 

televiziune supuse monitorizării. Dintre toate partidele politice implicate în campania electorală 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, partea dominantă a reflectării, de 22,1%, aparţine 

PPP, fiind urmat de PDM – cu 19,1%. PLDM a fost mediatizat în volum de 11%, PCRM – 9,6%, 

iar PSRM – 7,9%. PL a avut o prezenţă de 4,3%, iar CI – 2,4%. Cu acelaşi volum procentual de 1,5 

la sută s-au evidenţiat PPRM, PLR şi PPR. MPA a acumulat 1,1%, urmat de partidele politice care 

au obţinut mai puţin de 1%: PPM, PPCD, PPNŢ, BEAMUV, MSPR, PNL, PCR şi PVE. De 

menţionat că Preşedinţia Republicii Moldova şi reprezentanţii Guvernului au obţinut aproximativ 

acelaşi volum – 4,4% şi, respectiv, 4,3%. Coal a fost mediatizat în volum de 3,7%, PRIM – 1,5%, 

iar PARL – 0,8%.  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

În perioada de raport 23-30 noiembrie 2014, în cadrul buletinelor informative concurenţii 

electorali au fost mediatizaţi, în general, neutru, unii fiind reflectaţi atît pozitiv, cît şi negativ. 

Astfel, PPP, din volumul total de timp de 2 ore 14 min. 09 sec., a avut o conotaţie pozitivă pe 

parcursul a 3 min. 5 sec., iar negativă – 32 min. 27 sec., fiind urmat de PDM, cu 1 oră 55 min. 48 

sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 46 min. 30 sec., iar negativă – 22 min. 39 sec. Din 

volumul total de 1 oră 6 min. 46 sec., PLDM a fost reflectat pozitiv 16 min. 8 sec., negativ – 5 min. 

39 sec., iar PCRM – 58 min. 14 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 3 min. 23 sec., negativă – 

7 min. 5 sec. PSRM a avut o prezenţă de 47 min. 47 sec., dintre care 1 min. 14 sec. – pozitiv, 15 

min. 1 sec. – negativ. PL, din volumul total de 25 min. 52 sec., a fost mediatizat pozitiv 1 min. 52 

sec., negativ – 3 min. 47 sec., iar CI, din volumul total de timp de 14 min. 35 sec., a fost reflectat 

negativ 46 sec. iar pozitiv – 0 sec. Aproximativ de acelaşi volum de timp – 9 min. 11 sec. şi 9 min. 

1 sec., au beneficiat PPRM şi PLR, care a avut parte de o conotaţie pozitivă de 3 min. 20 sec. şi, 

respectiv, 50 sec., şi conotaţie negativă – 0 sec. Timpul total oferit PPR a fost de 8 min. 50 sec., 

fiind reflectat într-o conotaţie pozitivă 0 sec., şi negativă – 2 min. 31 sec., iar PPNŢ, din timpul total 

de 4 min. 9 sec., a fost mediatizat cu o conotaţie negativă de 51 sec., şi pozitivă – 0 sec. De o 

conotaţie doar pozitivă au beneficiat: MPA (24 sec. – din volumul total de timp de 6 min. 24 sec.), 

PFP (16 sec. – din volumul total de timp de 16 sec.), PPDA (16 sec. – din volumul total de timp de 

16 sec.) şi UCM (11 sec. – din volumul total de timp de 11 sec.). Într-o conotaţie total neutră au fost 

mediatizate partidele politice: PPM (4 min. 27 sec.), BEAMUV (2 min. 49 sec.), MSPR (1 min. 39 

sec.), PNL (1 min. 15 sec.), PCR (59 sec.) şi PVE (43 sec.). De asemenea, cel mai mediatizat 

subiect politic – PREZ, din volumul total de timp de 26 min. 43 sec., a avut o conotaţie pozitivă – 1 

min. 8 sec., negativă – 12 sec., fiind urmat de Coal – cu 22 min. 20 sec., dintre care pozitiv – 37 

sec., negativ – 20 min. 41 sec. Reprezentanţii Primăriei municipiului Chişinău, din volumul total de 

timp de 8 min. 49 sec., a obţinut o conotaţie negativă pe parcursul a 47 sec., iar reprezentanţii 

Parlamentului au fost mediatizaţi total neutru – 5 min. 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 

 

 
 

Concurenţii electorali, în cadrul buletinelor informative, au fost reflectaţi atît direct, cît şi 

indirect. Astfel, PPP a avut intervenţii directe în volum de 47 min. 3 sec., şi indirecte – 1 oră 25 

min. 22 sec., urmat de PDM, care a fost mediatizat direct – 28 min. 24 sec., indirect – 1 oră 27 min. 

24 sec. PLDM, în cea mai mare parte, a fost mediatizat indirect 45 min. 51 sec., iar direct – 20 min. 

54 sec. PCRM a fost reflectat direct 18 min. 26 sec., indirect – 39 min. 48 sec., iar PSRM a avut o 

prezenţă directă de 11 min. 15 sec., indirectă – 36 min. 32 sec. PL a beneficiat de o intervenţie 

directă de 10 min. 29 sec., indirectă – 15 min. 23 sec., urmat de CI, care a fost mediatizat direct 8 

min. 56 sec., indirect – 5 min. 39 sec. Pe poziţia a opta se află PPRM, care a fost reflectat echilibrat 

atît direct (4 min. 14 sec.), cît şi indirect (4 min. 57 sec.), iar PLR a avut intervenţii directe doar 2 

min. 57 sec., iar indirecte – 6 min. 4 sec. PPR a avut o prezenţă directă de 2 min. 4 sec., indirectă – 

6 min. 46 sec., iar MPA a fost reflectat direct 3 min. 36 sec., indirect – 2 min. 48 sec. PPM a fost 

mediatizat direct 2 min. 37 sec., indirect – 1 min. 50 sec., urmat de PPCD, care a fost prezentat 

direct 3 min. 1 sec., indirect – 1 min. 23 sec. PPNŢ a fost mediatizat atît direct (1 min. 46 sec.), cît 

şi indirect (2 min. 23 sec.). BEAMUV a fost prezentat direct 2 min. 18 sec., indirect – 31 sec., 

urmat de MSPR, care a obţinut intervenţii directe de 17 sec., indirecte – 1 min. 22 sec. PNL a avut o 

prezenţă directă de 51 sec., indirectă – 24 sec. Partidele politice PCR, PVE, PFP, PPDA şi UCM au 

avut o prezenţă mai puţin de 1 min., din volumul total de timp. De menţionat că dintre subiecţii 

politici mediatizaţi, PREZ a fost reflectat direct 9 min. 8 sec., indirect – 17 min. 35 sec., fiind urmat 

de reprezentanţii Guvernului, cu intervenţii directe de 7 min. 54 sec. şi indirecte – 18 min. 21 sec. 

Coal a avut o reflectare total indirectă – 22 min. 20 sec, iar reprezentanţii Primăriei municipiului 

Chişinău au fost mediatizaţi direct – 12 min. 14 sec, indirect – 6 min. 35 sec. PARL a avut o 

prezenţă directă de 59 sec. şi indirectă – 4 min. 1 sec.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În perioada de referinţă, top 10 lideri politici cei mai frecvent mediatizaţi au fost: R. Usatîi – 

18,2%, V. Filat – 9,7%, M. Lupu – 7,7%, I. Dodon – 7,6%, V. Voronin – 6,5%, V. Plahotniuc – 

6,3%, N. Timofti – 5,9%, Gr. Petrenco şi O. Cernei – cu 3%. De asemenea, A. Petkov – cu 2,9%. 

 

Conotaţia reflectării:  
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Din topul celor 10 subiecţi politici mediatizaţi, R. Usatîi a fost plasat pe prima poziţie, cu o 

conotaţie a reflectării pozitive de 1 min. 20 sec., negativ – 20 min. 30 sec., din volumul total de 1 

oră 20 min. 59 sec, fiind urmat de V. Filat, cu 44 min. 5 sec., dintre care pozitiv – 9 min. 56 sec., 

negativ – 4 min. Liderul PDM, M. Lupu, a fost mediatizat în volum de 34 min. 56 sec., dintre care 

pozitiv – 18 min. 13 sec., negativ – 1 min. 57 sec., iar I. Dodon a fost reflectat în volum de 34 min. 

49 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă 42 sec., iar negativă – 10 min. 12 sec., urmat de V. 

Voronin – cu 28 min. 2 sec., dintre care 1 min. 15 sec. – pozitiv şi 3 min. 57 sec. – negativ. Timpul 

total obţinut de V. Plahotniuc a fost de 28 min. 30 sec., din care cu conotaţie pozitivă – 7 min. 50 

sec., şi negativă – 14 min. 56 sec., iar preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, a avut o 

prezenţă de 26 min. 43 sec., dintre care pozitiv – 1 min. 8 sec., negativ – 12 sec. Gr. Petrenco a 

beneficiat de un timp total de 13 min. 48 sec., din care cu o conotaţie negativă de 1 min. 55 sec., iar 

O. Cernei a fost reflectat negativ 46 sec., urmat de A. Petkov, cu o contaţie pozitivă de 1 min. 20 

sec., negativă – 11 sec.  

Comentarii: 

   

În perioada 23-30 noiembrie 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: În cadrul Forumului organizaţiei municipale PDM, P. Filip a declarat că PDM 

este o şansă pentru dezvoltarea capitalei şi întregii Moldove (24.11.2014); trei sute de membri ai 

PPR aderă la PDM (24.11.2014, 27.11.2014); tinerii democraţi din Chişinău îşi îndeamnă semenii 

să iasă la vot, prezetînd platforma electorală a PDM (25.11.2014, 26.11.2014); liderul PDM, M. 

Lupu, a venit cu mesaj pentru cetăţenii Republicii Moldova, înainte de alegerile parlamentare, 

accentuînd că PDM va putea face schimbări spre bine pentru ţară (28.11.214); show în centrul 

capitalei organizat de către PD, în cadrul căruia M. Lupu a declarat că toţi oamenii din ţara noastră 

pot şi trebuie să trăiască în pace, linişte şi armonie (28.11.2014); Confederaţia Veteranilor 

Războiului pentru Apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Moldovei şi a Războiului din 

Afganistan îşi exprimă susţinerea pentru PLDM în scrutinul din 30 noiembrie (25.11.2014); 

Preşedintele Asociaţiei Ucrainenilor din Moldova, M. Bagas, face un apel de susţinere a PLDM în 

scrutinul din 30 noiembrie (25.11.2014); liderul PLDM, V. Filat, a prezentat realizările formaţiunii 

din ultimii ani şi obiectivele pentru viitor (27.11.2014); instituţia preşcolară din Porumbeşti, r-nul 

Cantemir, a fost construită din temelie cu suportul liderului PLDM, V. Filat (27.1.2014); cancelarul 

german Angela Merkel este alături de PLDM în alegerile din 30 noiembrie (28.11.2014); întîlnirea 

liderului PLDM, V. Filat, cu preşedintele României, Klaus Iohannis (28.11.2014); Liderul PL, M. 

Ghimpu, a apreciat volumul semnat de istoricul Mariana Ţăranu (25.11.2014); la iniţiativa PL, în 

satul Coloniţa a fost ridicată o Cruce a libertăţii (26.11.2014); PL îndeamnă cetăţenii ca la scrutinul 

din această duminică să spună un Da hotărît integrării europene (27.11.2014); cu sloganul RM în 

NATO şi UE împreună cu PL, liberalii au dat startul unei caravane auto prin ţară ca să promoveze 

integrarea Moldovei în UE (28.11.2014); CEC a solicitat Curţii de Apel excluderea PPP din cursa 

electorală (26.11.2014); O înregistrare audio în care R. Usatîi recunoaşte că face jocul Kremlinului 

la Chişinău (26.11.2014); Curtea de Apel a decis retragerea din cursa electorală a PPP (27.11.2014); 

controversatul om de afaceri R. Usatîi a părăsit ţara în toiul nopţii (28.11.2014); I. Dodon este 

acuzat că ar pune la cale scenarii care pot provoca vărsări de sînge în Republica Moldova 

(24.11.2014); fostul preşedinte PSRM, V. Krîlov, a declarat că I. Dodon slujeşte intereselor altor 

ţări şi ar pune la cale scenarii care pot provoca vărsări de sînge în Republica Moldova (25.11.2014); 

V. Voronin a declarat că contractul de livrare a gazelor semnat în 2008 la Moscova de Z. Greceanîi 

şi I. Dodon a fost în detrimentul ţării (25.11.2014); V. Voronin a declarat că în toată campania 

electorală, din I. Dodon ies numai prostii şi aiureli (27.11.2014); A. Petkov a declarat că acceptă de 

a candida pe listele PPP, pentru a continua lupta cu autorităţile, care duc o activitate criminală, 

subordonîndu-şi justiţia şi structurile statului (23.11.2014); liderul PPP, R. Usatîi, a declarat că 

autorităţile pregătesc o excludere ilegală a formaţiunii sale din cursa electorală (23.11.2014); D. 

Rogozin, viceprim-ministru al Federaţiei Ruse, a declarat că excluderea de către autorităţi a PPP din 
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cursa electorală va „ridica întrebări din partea Rusiei” (23.11.2014); Gr. Petrenco a declarat că 

autorităţile rescriu istoria şi discreditează mişcarea antifascistă ANTIFA (25.11.2014); P. Şornikov 

a declarat că mediatizarea aşa-zisei grupări extremiste, nu este altceva decît o încercare a guvernării 

de a isteriza societatea şi a falsifica alegerile (25.11.2014); A. Petkov a declarat, în cadrul unei 

conferinţe de presă, că guvernarea a purces la reprimarea echipei PPP, în ciuda faptului că nu există 

o decizie irevocabilă de excludere a ei din cursa electorală (28.11.2014); A. Plugaru, candidat PPM, 

a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că excluderea PPP este o încălcare a drepturilor 

alegătorilor, coaliţia de la guvernare blocînd astfel campania electorală, care devine 

neconstituţională (28.11.2014); Votînd împotriva lui V. Ponta, aflat în parteneriat politic cu PDM-ul 

lui V. Plahotniuc, oamenii au votat şi contra celui din urmă element criminal – PDM (23.11.2014); 

Gr. Petrenco, candidat PPP, a declarat că informaţia răspîndită în mass-media privind persoanele cu 

viziuni extremiste  reprezintă, de fapt, încercări de a ascunde unele provocări organizate de V. 

Plahotniuc (23.11.2014); D. Bordug, vicepreşedinte MPA, este de părere că PDM şi-a pierdut 

imaginea cînd l-a inclus pe V. Plahotniuc pe lista electorală (24.11.2014); I. Dodon a declarat că V. 

Voronin s-a transformat în portavoce a PDM şi a lui Plahotniuc (25.11.2014) 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”, Preşedinţia Republicii Moldova a 

fost mediatizată în volum de 15,4%, urmată de PPP – cu 15,2%. PDM a avut o prezenţă de 

12,4%, iar PLDM – de 11,6%. Reprezentanţii Guvernului au acumulat 8,2%, iar PSRM şi PL 

au avut aproximativ acelaşi volum procentual de 7,9 la sută şi, respectiv, 7,7 la sută. PCRM a 

fost reflectat în volum de 7,3%, PLR – 3,5%, PPRM – 2,7%, MPA – 2%, iar PPCD – 1,6%. 

Cu aceeaşi cotă procentuală de 1,5 la sută s-au evidenţiat PPR şi CI. Cu o prezenţă sub 1% au 

fost reflectaţi Coal, PARL, PRIM şi MSPR.  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

televiziune ”Moldova-1” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît 

poztiv, cît şi negativ. Astfel, PDM a obţinut o conotaţie a reflectării pozitivă datorită subiectelor 

despre: În cadrul Forumului organizaţiei municipale PDM, P. Filip a declarat că PDM este o şansă 

pentru dezvoltarea capitalei şi întregii Moldove (24.11.2014); trei sute de membri ai PPR aderă la 

PDM (24.11.2014, 27.11.2014); tinerii democraţi din Chişinău îşi îndeamnă semenii să iasă la vot, 

informînd despre platforma electorală a PDM (25.11.2014, 26.11.2014); liderul PDM, M. Lupu, a 

venit cu mesaj pentru cetăţenii Republicii Moldova, înainte de alegerile parlamentare, accentuînd că 

PDM va putea face schimbări spre bine pentru ţară (28.11.214); show în centrul capitalei organizat 

de către PD, în cadrul căruia M. Lupu a declarat că toţi oamenii din ţara noastră pot şi trebuie să 

trăiască în pace, linişte şi armonie (28.11.2014).  

 De o reflectare pozitivă a beneficiat şi PLDM, în cadrul subiectelor despre: Confederaţia 

Veteranilor Războiului pentru Apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Moldovei şi a 

Războiului din Afganistan îşi exprimă susţinerea pentru PLDM în scrutinul din 30 noiembrie 

(25.11.2014); preşedintele Asociaţiei Ucrainenilor din Moldova, M. Bagas, face un apel de 

susţinere a PLDM în scrutinul din 30 noiembrie (25.11.2014); liderul PLDM, V. Filat, a prezentat 

realizările formaţiunii din ultimii ani şi obiectivele pentru viitor (27.11.2014); instituţia preşcolară 

din Porumbeşti, r-nul Cantemir, a fost construită din temelie cu suportul liderului PLDM, V. Filat 

(27.1.2014); cancelarul german Angela Merkel este alături de PLDM în alegerile din 30 noiembrie 

(28.11.2014); întîlnirea liderului PLDM, V. Filat, cu preşedintele României, Klaus Iohannis 

(28.11.2014);  

 De asemenea, într-o conotaţie pozitivă a fost prezentat şi PL, la difuzarea subiectelor despre: 

Liderul PL, M. Ghimpu, a apreciat volumul semnat de istoricul Mariana Ţăranu (25.11.2014); la 

iniţiativa PL, în satul Coloniţa a fost ridicată o Cruce a libertăţii (26.11.2014); PL îndeamnă 

cetăţenii ca la scrutinul din această duminică să spună un Da hotărît integrării europene 

(27.11.2014); cu sloganul RM în NATO şi UE împreună cu PL, liberalii au dat startul unei caravane 

auto prin ţară ca să promoveze integrarea Moldovei în UE (28.11.2014). 

 O mediatizare accentuat negativă a obţinut-o PPP, prin subiectele despre: CEC a solicitat 

Curţii de Apel excluderea PPP din cursa electorală (26.11.2014); o înregistrare audio în care R. 
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Usatîi recunoaşte că face jocul Kremlinului la Chişinău (26.11.2014); Curtea de Apel a decis 

retragerea din cursa electorală a PPP (27.11.2014); controversatul om de afaceri R. Usatîi a părăsit 

ţara în toiul nopţii (28.11.2014). 

 Tot într-o conotaţie negativă a fost prezentat şi PSRM, în subiectele despre: I. Dodon este 

acuzat că ar pune la cale scenarii care pot provoca vărsări de sînge în Republica Moldova 

(24.11.2014); fostul preşedinte PSRM, V. Krîlov, a declarat că I. Dodon slujeşte intereselor altor 

ţări şi ar pune la cale scenarii care pot provoca vărsări de sînge în Republica Moldova (25.11.2014); 

V. Voronin a declarat că contractul de livrare a gazelor semnat în 2008 la Moscova de Z. Greceanîi 

şi I. Dodon a fost în detrimentul ţării (25.11.2014); V. Voronin a declarat că în toată campania 

electorală, din I. Dodon ies numai prostii şi aiureli (27.11.2014). 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PREZ 09 min. 06 sec. 0 sec. 09 min. 06 sec. 0 sec. 

PPP 09 min. 00 sec. 0 sec. 03 min. 47 sec. 05 min. 13 sec. 

PDM 07 min. 20 sec. 03 min. 42 sec. 03 min. 33 sec. 05 sec. 

PLDM 06 min. 52 sec. 03 min. 41 sec. 03 min. 06 sec. 05 sec. 

GUV 04 min. 52 sec. 01 min. 12 sec. 03 min. 23 sec. 17 sec. 

PSRM 04 min. 40 sec. 0 sec. 02 min. 31 sec. 02 min. 09 sec. 

PL 04 min. 32 sec. 01 min. 31 sec. 03 min. 01 sec. 0 sec. 

PCRM 04 min. 18 sec. 51 sec. 03 min. 05 sec. 22 sec. 

PLR 02 min. 03 sec. 46 sec. 01 min. 17 sec. 0 sec. 

PPRM 01 min. 35 sec. 58 sec. 37 sec. 0 sec. 

MPA 01 min. 12 sec. 08 sec. 01 min. 04 sec. 0 sec. 

PPCD 57 sec. 0 sec. 57 sec. 0 sec. 

PPR 55 sec. 0 sec. 40 sec. 15 sec. 

CI 53 sec. 0 sec. 53 sec. 0 sec. 

Coal 22 sec. 0 sec. 08 sec. 14 sec. 

PARL 19 sec. 0 sec. 19 sec. 0 sec. 

PRIM 11 sec. 0 sec. 05 sec. 06 sec. 

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

 

 
 

În perioada de raport 23-30 noiembrie, în ştirile electorale, partidele politice au fost 

reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, PPP a fost mediatizat în volum de 9 min., dintre care 

direct – 1 min. 25 sec., indirect – 7 min. 35 sec., fiind urmat de PDM – cu 7 min. 20 sec., dintre care 

direct – 2 min. 16 sec., indirect – 5 min. 04 sec. Din volumul total de timp de 6 min. 52 sec., PLDM 

a fost reflectat direct 1 min. 33 sec., indirect – 5 min. 19 sec. De aproximativ acelaşi volum de timp 

– de 4 min. 40 sec. şi 4 min. 32 sec., au beneficiat PSRM şi, respectiv, PL, dintre care direct – 59 

sec., indirect – 3 min. 41 sec. şi, respectiv, direct – 2 min. 48 sec., indirect – 1 min. 44 sec. PCRM a 

avut o prezenţă de 4 min. 18 sec., dintre care 1 min. 25 sec. – direct., 2 min. 53 sec. – indirect., 

urmat de PLR – cu 2 min. 03 sec., dintre care 22 sec. – direct, 1 min. 41 sec. – indirect. PPRM a 

obţinut 1 min. 35 sec., dintre care direct – 14 sec., indirect – 1 min. 21 sec., iar MPA – 1 min. 12 

sec., dintre care direct – 21 sec., indirect – 51 sec. Mai puţin de 1 minut din timpul total acumulat au 

avut-o concurenţii electorali PPCD (intervenţie directă – 22 sec., indirectă – 35 sec., din volumul 

total de 57 sec.), PPR (intervenţie directă – 16 sec., indirectă – 39 sec., din volumul total de 55 

sec.), CI (intervenţie directă – 18 sec., indirectă – 35 sec., din volumul total de 53 sec.) şi MSPR 

(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 3 sec., din volumul total de 3 sec.). 
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 Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului public de televiziune „Moldova-

1”, datorită funcţiei pe care o deţine, N. Timofti a fost reflectat în volum de 22,3%, fiind 

urmat de R. Usatîi şi I. Dodon, cu 11,5% şi, respectiv, 9,7%. V. Filat a obţinut – 8,5%, iar V. 

Voronin şi M. Lupu au avut aproximativ aceeaşi pondere de reflectare – 6,9% şi, respectiv, 

6,6%. Iu. Leancă a avut o prezenţă de 5,5% (în calitate de prim-ministru – 2 min. 11 sec., în 

calitate de membru PLDM – 4 sec.), iar M. Ghimpu – de 5%. Cu aceeaşi cotă procentuală de 

2,5 la sută s-au evidenţiat D. Chirtoacă şi D. Bodrug. V. Cosarciuc a fost mediatizat în volum 

de 2,4%, I. Hadârcă – de 2,3%, fiind urmaţi de P. Filip şi Iu. Roşca – cu 2,3% fiecare. O. 

Cernei a obţinut 2,2%, O. Babenco – 2,1%, Z. Greceanîi – 1,6%, iar Gr. Petrenco a acumulat 

1,4%. Aproximativ cu acelaşi volum procentual de 1,2 la sută şi 1,1 la sută au fost reflectaţi V. 

Munteanu şi, respectiv, A. Reşetnicov.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, V. Filat s-a evidenţiat printr-o conotaţie pozitivă în următoarele subiecte: 

Liderul PLDM, V. Filat, a fost decorat de preşedintele României, T. Băsescu, cu Ordinul Naţional 

Serviciul Credincios (25.11.2014); liderul PLDM, V. Filat, a prezentat realizările formaţiunii din 

ultimii ani şi obiectivele pentru viitor (27.11.2014); instituţia preşcolară din Porumbeşti, r-nul 

Cantemir, a fost construită din temelie cu suportul liderului PLDM, V. Filat (27.1.2014); întîlnirea 

liderului PLDM, V. Filat, cu preşedintele României, Klaus Iohannis (28.11.2014). 

Pozitiv a fost reflectat şi liderul PDM, M. Lupu, în subiectele despre: În cadrul Forumului 

organizaţiei municipale PDM la Chişinău, M. Lupu i-a îndemnat pe toţi să-şi mobilizeze toate 

puterile pe această ultimă sută de metri, fiindcă este cea mai importantă (24.11.2014); liderul PDM, 

M. Lupu, a venit cu mesaj pentru cetăţenii Republicii Moldova înainte de alegerile parlamentare, 

accentuînd că PDM va putea face schimbări spre bine pentru ţară (28.11.214); show în centrul 

capitalei organizat de către PD, în cadrul căruia M. Lupu a declarat că toţi oamenii din ţara noastră 

pot şi trebuie să trăiască în pace, linişte şi armonie (28.11.2014).  

Conotaţia negativă obţinută de R. Usatîi s-a datorat subiectelor despre: CEC a solicitat Curţii 

de Apel excluderea PPP din cursa electorală (26.11.2014); o înregistrare audio în care R. Usatîi 

recunoaşte că face jocul Kemlinului la Chişinău (26.11.2014); Curtea de Apel a decis retragerea din 

cursa electorală a PPP (27.11.2014); controversatul om de afaceri R. Usatîi a părăsit ţara în toiul 

nopţii (28.11.2014). 

De asemenea, şi liderul PSRM, I. Dodon, a fost mediatizat într-o conotaţie negativă în 

cadrul subiectelor despre: I. Dodon este acuzat că ar pune la cale scenarii care pot provoca vărsări 

de sînge în Republica Moldova (24.11.2014); fostul preşedinte PSRM, V. Krîlov, a declarat că I. 

Dodon slujeşte intereselor altor ţări şi ar pune la cale scenarii care pot provoca vărsări de sînge în 

Republica Moldova (25.11.2014); V. Voronin a declarat că contractul de livrare a gazelor semnat în 

2008 la Moscova de Z. Greceanîi şi I. Dodon a fost în detrimentul ţării (25.11.2014); V. Voronin a 

declarat că în toată campania electorală, din I. Dodon ies numai prostii şi aiureli (27.11.2014). 
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Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

N. Timofti, PREZ 09 min. 06 sec. 0 sec. 09 min. 06 sec. 0 sec. 

R. Usatîi, PPP 04 min. 41 sec. 0 sec. 03 min. 26 sec. 01 min. 15 sec. 

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

I. Dodon, PSRM 03 min. 58 sec. 0 sec. 02 min. 27 sec. 01 min. 31 sec. 

I. Dodon, PRIM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Filat, PLDM 03 min. 27 sec. 02 min. 06 sec. 01 min. 16 sec. 05 sec. 

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

V. Voronin, PCRM 02 min. 49 sec. 30 sec. 02 min. 06 sec. 13 sec. 

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

M. Lupu, PDM 02 min. 42 sec. 01 min. 10 sec. 01 min. 32 sec. 0 sec. 

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

Iu. Leancă, PLDM 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 

Iu. Leancă, GUV 02 min. 11 sec. 53 sec. 01 min. 18 sec. 0 sec. 

M. Ghimpu, PL 02 min. 03 sec. 18 sec. 01 min. 45 sec. 0 sec. 

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

D. Chirtoacă, PL 01 min. 01 min.  36 sec. 25 sec. 36 sec. 

D. Chirtoacă, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

D. Bodrug, MPA 01 min. 01 sec. 08 sec. 53 sec. 36 sec. 

D. Bodrug, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Cosarciuc, PPRM 59 sec. 52 sec. 07 sec. 0 sec. 

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

I. Hadârcă, PLR 57 sec. 33 sec. 24 sec. 0 sec. 

I. Hadârcă, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

P. Filip, PDM 57 sec. 47 sec. 10 sec. 0 sec. 

O. Filip, GUV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

Iu. Roşca, PPCD 57 sec. 0 sec. 57 sec. 0 sec. 

Iu. Roşca, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Cernei, CI 53 sec. 0 sec. 53 sec. 0 sec. 

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

O. Babenco, PDM 52 sec. 36 sec. 16 sec. 0 sec. 

O. Babenco, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

Z. Greceanîi, PSRM 38 sec. 0 sec. 0 sec. 38 sec. 

Z. Greceanîi, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

G. Petrenco, PPP 35 sec. 0 sec. 14 sec. 21 sec. 

G. Petrenco, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PL 30 sec. 07 sec. 23 sec. 0 sec. 

V. Munteanu, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

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

C. Fusu, PL 25 sec. 15 sec. 10 sec. 0 sec. 

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

V. Tarlev, PPR 24 sec. 0 sec. 24 sec. 0 sec. 

V. Tarlev, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Negruţă, PLR 22 sec. 13 sec. 09 sec. 0 sec. 

V. Negruţă, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

D. Recean, GUV 22 sec.  0 sec. 22 sec. 0 sec. 

A. Usatîi, GUV 19 sec. 19 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Bodişteanu, PDM 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

O. Bodişteanu, GUV 10 sec. 0 sec. 10 sec. 0 sec. 

O. Efrim, GUV 09 sec. 0 sec. 09 sec. 0 sec. 
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V. Mişin, PPR 07 sec. 0 sec. 07 sec. 0 sec. 

V. Mişin, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PDM 06 sec. 0 sec. 01 sec. 05 sec. 

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

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

I. Corman, PARL 06 sec. 0 sec. 06 sec. 0 sec. 

S. Mocanu, MPA 06 sec. 0 sec. 06 sec. 0 sec. 

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

N. Grozavu, PRIM 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

D. Diacov, PDM 01 sec. 0 sec. 01 sec. 0 sec. 

D. Diacov, 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 – 95,7%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 4,3%.  
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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 în volum de 28,3%, fiind 

urmat PPP – cu 23%. PCRM a obţinut 14,2%, PSRM – 9,8%, iar Preşedinţia Republicii 

Moldova a acumulat 7,9%. PPRM a fost mediatizat în volum de 4,4%, PARL – 4,1%, PRIM – 

2,8%, PLDM – 1,5%, CI – 1,3%, iar GUV – 1,1%. Cu o prezenţă sub  1% au fost reflectaţi 

concurenţii electorali: PPR şi PL.  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

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

cît şi negativ. Astfel, PDM s-a evidenţiat printr-o conotaţie, proeminent, pozitivă în cadrul 

subiectelor despre: 3 mii de membri ai PPR au aderat la PDM (24.11.2014); M. Lupu s-a arătat 

convins că PDM se va regăsi în viitoarea guvernare (24.11.2014); PDM va întreprinde toate 

măsurile pentru combaterea violenţii în familie (25.11.2014); vizita lui I. Corman la Academia de 

Poliţie, în carul căreia a făcut cunoscut proiectul de acordare a creditelor pentru prima casă 

(27.11.2014); conferinţa de presă a PDM în cadrul căreia M. Lupu îndeamnă cetăţenii să voteze 

PDM (28.11.2014); valorile UE şi cele ale poporului rus pot fi unite în Republica Moldova, fapt 

demonstrat de PDM în concertele organizate în PMAN (28.11.2014). 

Într-o conotaţie, evidenţiat, negativă a fost prezentat PPP, în cadrul subiectelor despre: În 

cadrul unei emisiuni, la un post de televiziune, V. Voronin a adus acuzaţii PPP că ar vrea să 

destabilizeze situaţia din Republica Moldova (25.11.2014); scandal în jurul politicianului R. Usatîi, 

în baza unui material audio, unde Usatîi recunoaşte că face jocul Moscovei (26.11.2014); PPP, 

condus de R. Usatîi, ar putea fi exclus din curs electorală (26.11.2014); PPP a fost exclus din cursa 

electorală (27.11.2014); R. Usatîi a părăsit noaptea trecută Republica Moldova (28.11.2014). 

O conotaţie, proeminent, negativă a obţinut-o şi PSRM, în cadrul subiectelor despre: Liderul 

PCRM, V. Voronin, acuză socialiştii I Dodon şi Z. Greceanîi de incompetenţă (25.11.2014); în 

cadrul unei emisiuni, la un post de televiziune, V. Voronin a adus acuzaţii PSRM că ar vrea să 

destabilizeze situaţia din Republica Moldova (25.11.2014); Fabrica de conserve din Călăraşi este în 

prag de faliment din vina lui I. Dodon (28.11.2014).  
 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 10 min. 33 sec. 08 min. 20 sec. 2 min. 13 sec. 0 sec. 

PPP 8 min. 33 sec. 0 sec. 4 min. 8 sec. 4 min. 25 sec. 

PCRM 5 min. 18 sec. 0 sec. 5 min. 18 sec. 0 sec. 
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PSRM 3 min. 39 sec. 0 sec.  23 sec. 3 min. 16 sec. 

PREZ 2 min. 56 sec. 10 sec. 2 min. 46 sec. 0 sec. 

PPRM 1 min. 39 sec. 21 sec. 1 min. 18 sec. 0 sec. 

PARL 1 min. 31 sec. 0 sec. 1 min. 31 sec. 0 sec. 

PRIM 1 min. 2 sec. 0 sec.  50 sec. 12 sec. 

PLDM 34 sec. 0 sec 34 sec 0 sec 

CI 28 sec. 0 sec 28 sec 0 sec 

GUV 24 sec. 0 sec 24 sec 0 sec 

PPR 20 sec. 0 sec 12 sec 8 sec 

PL 17 sec. 0 sec 17 sec 0 sec 

 

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, pe prima poziţie se află PDM, care, din volumul total de timp 10 min. 33 sec., a 

fost reflectat atît direct – 4 min. 08 sec., cît şi indirect – 6 min. 25 sec., urmat de PPP – cu 8 min. 33 

sec., dintre care direct 1 min. 59 sec., indirect – 6 min. 34 sec. Din volumul total de timp 5 min. 18 

sec., PCRM a fost mediatizat direct 2 min. 35 sec., indirect – 2 min. 43 sec., iar PSRM a avut o 

prezenţă indirectă  de 3 min. 39 sec. PPRM a fost reflectat 36 sec. – direct, 1 min. 03 sec. – indirect, 

din  volumul total de timp de 1 min. 39 sec. În intervenţii doar indirecte au fost prezentaţi 

concurenţii electorali: PLDM – 34 sec., CI – 28 sec., PPR – 20 sec. şi PL – 17 sec.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Prime”, R. Usatîi 

a fost mediatizat în volum de 26,7%, fiind urmat de M. Lupu şi V. Plahotniuc, cu 13,5% şi, 

respectiv, 12%. Preşedintele Republicii Moldova a avut o prezenţă de 10%, I. Corman – de 

9,9%  (în calitate de preşedinte al Parlamentului – 1 min. 31 sec., în calitate de membru PDM 

– 1 min. 23 sec.), iar V. Voronin – de 9,5%. I. Dodon a fost mediatizat în volum de 7,6%, Z. 

Greceanîi  – de 2,6%, V. Gurău  – de 2,3%, O. Babenco  – de 2,2%, V. Cosarciuc  –  de 2,1% 

iar O. Cernei  –  de 1,6%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, într-o conotaţie, proeminent, pozitivă a fost mediatizat liderul PDM, M. Lupu, 

în cadrul subiectelor despre: M. Lupu s-a arătat convins că PDM se va regăsi în viitoarea guvernare 

(24.11.2014); M. Lupu a declarat că PDM va întreprinde toate măsurile pentru combaterea violenţii 

în familie (25.11.2014); conferinţa de presă a PDM în cadrul căreia M. Lupu îndeamnă cetăţenii să 

voteze PDM (28.11.2014); în cadrul concertului organizat de PDM în PMAN, M. Lupu a evoluat cu 

un discurs electoral pozitiv (28.11.2014). 

 De  asemenea, proeminent pozitiv s-a manifestat şi V. Plahotniuc, în subiectele despre: 

Vizita lui V. Plahotniuc, împreună cu preşedintele Ucrainei, P. Poroşenko, la Centrul Mamei şi 

Copilului (23.11.2014); modernizarea Centrului Mamei şi Copilului este meritul preşedintelui 

fundaţiei Edelweiss, V. Plohotniuc (27.11.2014). 

Într-o conotaţie, accentuat, negativă a fost mediatizat R. Usatîi, în cadrul subiectelor despre: 

În cadrul unei emisiuni, la un post de televiziune, V. Voronin a adus acuzaţii PPP, condus de R. 

Usatîi, că ar vrea să destabilizeze situaţia din Republica Moldova (25.11.2014); scandal în jurul 

politicianului R. Usatîi, în baza unui material audio, unde Usatîi recunoaşte că face jocul Moscovei 

(26.11.2014); PPP, condus de R. Usatîi, ar putea fi exclus din curs electorală (26.11.2014); PPP a 

fost exclus din cursa electorală (27.11.2014); R. Usatîi a părăsit noaptea trecută Republica Moldova 

(28.11.2014). 

O conotaţie, proeminent, negativă a obţinut-o şi liderul PSRM, I. Dodon, în cadrul 

subiectelor despre: Liderul PCRM, V. Voronin, acuză socialiştii I. Dodon şi Z. Greceanîi de 

incompetenţă (25.11.2014); în cadrul unei emisiuni, la un post de televiziune, V. Voronin a adus 

acuzaţii PSRM că ar vrea să destabilizeze situaţia din Republica Moldova (25.11.2014); Fabrica de 

conserve din Călăraşi este în prag de faliment din vina lui I. Dodon (28.11.2014).  

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

R. Usatîi, PPP 7 min. 51 sec. 0 sec. 3 min. 51 sec. 4 min.  
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R. Usatîi, PRIV 0 sec. 0 sec 0 sec 0 sec 

M. Lupu, PDM 3 min. 59 sec. 3 sec.  59 sec. 0 min.  

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

V. Plahotniuc, PDM 2 min. 20 sec. 2 min. 20 sec.  0 sec. 0 min.  

V. Plahotniuc, PRIV 1 min. 12 sec. 1 min. 12 sec.  0 sec. 0 min.  

N. Timofti, PREZ 2 min. 56 sec.  10 sec. 2 min. 46 sec.  0 min.  

I. Corman, PDM 1 min. 23 sec. 1 min. 14 sec.  9 sec.  0 min.  

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

V. Voronin, PCRM 2 min. 48 sec.  0 sec. 2 min. 48 sec.  0 min.  

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

I. Dodon, PSRM 2 min. 14 sec.  0 sec. 6 sec.  2 min. 8 sec.  

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

Z. Greceanîi, PSRM 46 sec. 0 sec 0 sec 46 sec 

Z. Greceanîi, PRIV 0 sec. 0 sec 0 sec 0 sec 

V. Gurău, PCRM 41 sec. 0 sec 41 sec 0 sec 

V. Gurău, PRIV 0 sec. 0 sec 0 sec 0 sec 

O. Babenco, PDM 39 sec. 0 sec 39 sec 0 sec 

O. Babenco, PRIV 0 sec. 0 sec 0 sec 0 sec 

V. Cosarciuc, PPRM 37 sec. 21 sec 16 sec 0 sec 

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

O. Cernei, CI 28 sec. 0 sec 28 sec 0 sec 

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

A. Reşetnicov, PCRM 19 sec. 0 sec 19 sec 0 sec 

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

G. Mira, PDM 16 sec. 16 sec 0 sec 0 sec 

G. Mira, PRIV 0 sec. 0 sec 0 sec 0 sec 

A. Candu, PDM 10 sec. 0 sec 10 sec 0 sec 

A. Candu, PRIV 0 sec. 0 sec 0 sec 0 sec 

V. Marinuţă, PDM 10 sec. 0 sec 10 sec 0 sec 

V. Marinuţă, PRIV 0 sec. 0 sec 0 sec 0 sec 

N. Grozavu, PRIM 8 sec. 0 sec 8 sec 0 sec 

G. Petrenco, PPP 5 sec. 0 sec 5 sec 0 sec 

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

 

Totodată, la data de 28.11.2014, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a 

parvenit contestaţia cu nr. 01-244 din partea  Partidului Politic Mişcarea Antimafie, prin care 

informează că postul de televiziune ”Prime”, la 26 şi 27 noiembrie curent, între orele 18 şi 22, a 

transmis, în întregime, concertul organizat de concurentul electoral PDM, la care au fost invitaţi 

interpreţi autohtoni şi de peste hotare. De asemenea, contestatarul menţionează că în cadrul 

concertelor,  

liderul PDM, M. Lupu, i-a îndemnat pe toţi să voteze PDM şi le-a făcut cadouri artiştilor din 

străinătate,  care au evoluat pe scenă. 

 Reieşind din cele expuse, contestatarul solicită examinarea prezentei contestaţii în cadrul 

şedinţelor CCA şi avertizarea postului de televiziune ”Prime” pentru încălcarea art. 64 alin. (5) din 

Codul electoral.  

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

cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea  subiectelor indicate în 

contestaţia Partidului Politic Mişcarea Antimafie. 

 Rezultatele monitorizării au atestat următoarele: 

 La data de 26.11.2014, începînd cu ora 18:30:52,  postul de televiziune ”Prime” a transmis 

în direct din Piaţa Marii Adunări Naţionale  un concert organizat de Partidul Democrat, cu ocazia 

Zilelor Brîului Moldovenesc.  Prin mulţimea de oameni prezenţi la concert, erau şi simpatizanţi ai 

PDM, care ţineau în mîini drapele albastre cu logo-ul partidului. La ora 18:34:56, startul concertului 

a fost dat de Anastasia Lazariuc, care a venit cu mesajul: ”Buna seara, dragi prieteni! Bine aţi venit 

la sărbătoarea Brîului Moldovenesc. Cu drag şi cu emoţii am venit la această întîlnire cu d-

voastră, alături de Partidul Democrat. Democraţii,  ştiţi d-stră, că sînt oameni profesionişti în tot 

ceea ce fac, respectă valorile neamului şi valorile familiei, iar noi trebuie să le acordăm încrederea 

şi votul nostru pentru tot ceea ce sînt ei”. 

 La ora 19:56:36, prezentatorul concertului, Mircea Marco, s-a adresat publicului cu mesajul: 

„Concert organizat de Partidul Democrat din Moldova. Vin cu un mesaj şi cu o scurtă întrebare. 
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Miercuri şi joi, aici ne distrăm, iar duminică votăm şi întrebarea este: „Cu cine votăm?! Răspuns 

corect”. 

În continuare, la ora 22:56, în scenă a apărut Marian Lupu, care s-a dresat publicului: 

„Dragii mei, nu voi ţine un discurs politic în faţa voastră, nu voi vorbi despre diferenţa dintre Est şi 

Vest, fiindcă sînt lucruri mult mai importante. Lucruri care ţin de pace, stabilitate şi linişte în ţara 

noastră, iar PDM mereu a fost şi este un partid al păcii. N-o să atac pe nimeni, precum nu am 

atacat pe nimeni din concurenţii noştri electorali, pe toată durata campaniei electorale, şi asta 

pentru că, pe de o parte, sîntem oameni de bun-simţ, pe de alta, sîntem o echipă serioasă şi 

responsabilă, pentru că PDM este partidul care creşte Moldova. Astăzi este o sărbătoare a 

tradiţiilor noastre moldoveneşti, tradiţii care au rădăcini seculare, şi anume, aceste tradiţii au ţinut 

ţara mereu unită. Este momentul şi de această dată, în ziua de 30 noiembrie, să demonstrăm forţa 

şi unitatea poporului moldovenesc şi să-i oprim pe cei care ne ameninţă ţara. Cu un vot pentru  

PDM, vom întări unitatea moldovenilor. Cu un vot pentru PDM, vom consolida statul RM şi 

viitorul european al ţării noastre. Cu un vot pentru PDM, vom proteja toate familiile din ţara 

noastă. Noi, cei de la PDM, dorim exact lucrurile pe care le doriţi şi dumneavoastră: locuri de 

muncă bine plătite, familii protejate, femei respectate. Sîntem împreună, sîntem puternici, sîntem 

învingători, dragii mei! Vreau să vă mulţumesc încă o dată că sînteţi alături de noi şi să vă invit să 

rămîneţi alături de noi, la cest concert, în această seară, şi să fiţi alături de noi pe 30 noiembrie, la 

votul pentru Parlamentul RM! Pentru PDM! Pentru numărul unu în RM! Pentru ţara noastră şi 

viitorul ei! Vă mulţumesc şi o seară bună în continuare!” 

 La data  de 27.11.2014, postul de televiziune ”Prime” a transmis un nou concert organizat de 

PDM în centrul capitalei, unde au evoluat pe scenă artişti din Federaţia Rusă. Concertul a fost 

prezentat de Andrei Malahov, showman TV din Federaţia Rusă, iar invitatul special al serii a fost 

regele muzicii pop din Rusia – Filip Kirkorov, care a declarat: ”Sînt sigur că duminică veţi face cea 

mai corectă şi bună alegere. Cred că bunătatea va cîştiga şi cred că împreună cu PDM veţi deveni, 

în această duminică, învingători” (21:31). 

  La ora 22:16:15, pe scena a urcat liderul PDM, M. Lupu, alături de Filip Kirkorov, şi i-a 

făcut cadou un brîu naţional. La rîndul său, Filip Kirkorov a declarat: “Democraţii sînt oameni în 

care poţi avea încredere. Ei vor şi pot să facă multe lucruri bune pentru voi şi familiile voastre. 

Sîntem aici printre prieteni, ca o familie mare. Sîntem împreună cu un partid care protejează 

familiile şi respectă valorile familiale”. Un discurs a ţinut şi  M. Lupu, în limbile rusă şi română: 

„Дорогие друзия сегодня на этой сцене в рамках этого концерта организован ПДМ перед 

вами выступали самые яркие звѐзды российской эстрады. Вчера на этой сцене выступали 

европейские звѐзды это здорово что западная и восточная культура не разъединяет людей в 

нашей стране а объединяет нас с вами” (22:18). „Dragii mei prieteni, eu sper că noi, cei de la 

PDM, am reuşit să venim cu un mesaj către dumneavoastră, acel mesaj că noi sîntem împreună cu 

dumneavoastră şi acel mesaj că PDM va face echipă doar cu oamenii harnici şi de bună-credinţă. 

Eu am să vă rog pe 30 noiembrie să veniţi să alegeţi pacea şi liniştea în ţara noastră. Împreună cu 

PDM să creştem Moldova, împreună cu PDM să facem Moldova cîştigătoare” (22:19). 

 La sfîrşitul concertului, Andrei Malahov îi mulţumeşte PDM pentru concertul dat şi dă start 

focurilor de artificii (22:21). 

 Reieşind din cele expuse mai sus postul de televiziune ”Prime” a comis derogări de la 

prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, capitolul II, pct. 16 

(Publicitatea electorală contra plată şi emisiunile de dezbateri electorale se vor evidenţia prin 

mijloace acustice şi/sau vizuale unice în vederea identificării şi separării lor de alte emisiuni şi/sau 

blocuri de publicitate. De asemenea, pentru contabilizarea timpilor de antenă oferiţi contra plată 

concurenţilor electorali, publicitatea electorală şi emisiunile de dezbateri electorale se vor difuza 

numai în cadrul unor rubrici speciale. Telespectatorii şi radioascultătorii vor fi informaţi despre 

aceasta prin subtitrare şi/sau mesaje video şi/sau vocale). 
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Prin scrisoarea f/nr., compania „General  Media Group” S.R.L., fondatoarea postului de 

televiziune ”Prime”, susţine că a examinat contestaţia MPA nr. 01-244 din 28.11.2014, pe care însă 

o consideră neîntemeiată şi pasibilă pentru a fi respinsă din motivul că concertele organizate pe data 

de 26 şi 27 noiembrie 2014 în Piaţa Mării Adunării Naţionale au fost difuzate de ”Prime” în baza 

contractului de licenţă încheiat cu organizatorul ”ARENA EVENTS” SRL din România. În acest 

sens, compania „General  Media Group” SRL informează că spectacolele muzicale din 26 şi 27 

noiembrie 2014 au fost retransmise de postul de televiziune ”Prime” ”fără dreptul de a obţine 

beneficii materile  şi neavând careva relaţii contractuale cu concurenţii electorali”. Totodată, în 

scrisoare se menţionează că, dat fiind faptul că respectivele concerte au fost difuzate în direct, 

radiodifuzorul ”nu a avut dreptul şi nici posibilitate de a interveni prin prelucrarea informaţiilor cu 

caracter de agitaţie electorală”.  

Reieşind din cele expuse, ”General  Media Group” SRL solicită respingerea contestaţiei 

Partidului politic Mişcarea Populară Antimafie. 
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Publika TV 

 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Publika TV”, partea dominantă a reflectării, de 29,4%, 

a fost dedicată PDM. PPP a fost reflectat în volum de 18,3%, PCRM – 15,3%, PSRM – 9,4%, 

iar PL – 6,5%. Reprezentanţii Preşedinţiei şi ai Guvernului au fost mediatizaţi în volum de 

4% şi, respectiv, 3,9%. PLDM a obţinut 3,1%, PRIM – 2,9%, PPRM – 2%, PPNŢ – 1,8%, iar 

CI a acumulat 1,2%. Cu o prezenţă sub 1% au fost reflectaţi: PARL, Coal şi PPR.  Se constată 

un dezechilibru al prezenţii PDM (29,4%) în cadrul buletinelor de ştiri în comparaţie cu alţi 

concurenţi electorali (58,2%).  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

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

pozitiv, cît şi negativ. Astfel, printr-o conotaţie, accentuat, pozitivă a fost mediatizat PDM, în cadrul 

subiectelor despre: În cadrul Forumului organizaţiei municipale PDM, M. Lupu a declarat că PDM 

a fost şi rămîne partidul care a promovat cea mai activă şi cea mai consistentă campanie electorală 

(23.11.2014); 3 mii de membri ai PPR au aderat la PDM (24.11.2014); V. Plahotniuc a declarat că 

este convins că formaţiunea pe care o reprezintă va obţine la scrutinul din 30 noiembrie un scor mai 

mare decît cel de la alegerile din 2010 (25.11.2014); în cadrul vizitei la Centrul Comunitar 

”Armonia” din satul Fundurii Vechi, r-nul Glodeni, M. Lupu a declarat că el personal şi echipa sa 

vor face tot posibilul pentru a rezolva problema violenţei în familie (25.11.2014); social-democraţii 

europeni spun că susţin PDM, deoarece aceştia vin în sprijinul oamenilor din Moldova 

(28.11.2014); valorile UE şi cele ale poporului rus pot fi unite în Republica Moldova, fapt 

demonstrat de PDM în concertele organizate în PMAN (28.11.2014). 

Într-o conotaţie negativă a fost prezentat PPP, în cadrul subiectelor despre: Scandal în jurul 

politicianului R. Usatîi, în baza unui material audio, unde Usatîi recunoaşte că face jocul Moscovei 

(26.11.2014); PPP, condus de R. Usatîi, ar putea fi exclus din cursa electorală (26.11.2014); CEC a 

solicitat Curţii de Apel anularea deciziei cu privire la înregistrarea PPP, în frunte cu R. Usatîi 

(27.11.2014); R. Usatîi a părăsit noaptea trecută Republica Moldova (28.11.2014). 

O conotaţie, proeminent, negativă a obţinut-o şi PSRM, în cadrul subiectelor despre: În 

cadrul mai multor filmuleţe video despre activitatea unor mişcări extremiste, ca protagonist apare şi 

liderul PSRM, I. Dodon (23.11.2014); fostul preşedinte PSRM, V. Krîlov, a declarat că I. Dodon 

slujeşte intereselor altor ţări, iar PSRM atentează la stabilitatea şi existenţa Republicii Moldova 

(24.11.2014); liderul PCRM, V. Voronin, acuză socialiştii I. Dodon şi Z. Greceanîi de incompetenţă 

(25.11.2014); liderul PCRM, V. Voronin, a declarat că nu va coaliza niciodată cu socialiştii conduşi 

de I. Dodon, deoarece sunt trădători (27.11.2014); Fabrica de conserve din Călăraşi este în prag de 

faliment din vina lui I. Dodon (28.11.2014).  
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Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 13 min. 10 sec. 8 min. 11 sec. 4 min. 59 sec. 0 

PPP 8 min. 11 sec. 0  5 min. 25 sec. 2 min. 46 sec. 

PCRM 6 min. 52 sec. 35 sec. 5 min. 54 sec. 23 sec. 

PSRM    4 min. 12 sec. 0 1 min. 23 sec. 2 min. 49 sec. 

PL 2 min. 55 sec. 4 sec. 2 min. 51 sec. 0 

PREZ 1 min. 48 sec. 10 sec. 1 min. 38 sec. 0 

GUV 1 min. 44 sec. 18 sec. 1 min. 26 sec. 0 

PLDM 1 min. 23 sec. 0 1 min. 23 sec. 0 

PRIM 1 min. 17 sec. 0 1 min. 17 sec. 0 

PPRM 55 sec. 40 sec. 15 sec. 0 

PPNŢ 48 sec. 0 40 sec. 8 sec. 

CI 32 sec. 0 32 sec. 0 

PARL 21 sec. 0 21 sec. 0 

Coal 20 sec. 20 sec. 0 0 

PPR 17 sec. 0 17 sec. 0 

 

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

 

 
 

În perioada de referinţă, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, 

PDM a fost prezentat direct 4 min. 36 sec., indirect – 8 min. 34 sec, din volumul total de timp de 13 

min. 10 sec., fiind urmat de PPP – cu 8 min. 11 sec., dintre care 2 min. 07 sec. – direct şi 6 min. 04 

sec. – indirect. Din volumul total de timp de 6 min. 52 sec., PCRM a fost reflectat direct – 3 min. 16 

sec., indirect – 3 min. 36 sec., iar PSRM a fost mediatizat cu intervenţii doar indirecte – 4 min. 12 

sec. PL a avut o prezenţă de 2 min. 55 sec., dintre care direct – 1 min. 53 sec., indirect – 1 min. 02 

sec., urmat de PLDM – cu 1 min. 23 sec., care a fost mediatizat echilibrat atît direct (42 sec.), cît şi 

indirect (41 sec.). Mai puţin de 1 minut de timp total au obţinut PPRM (intervenţie directă – 20 sec., 

indirectă – 35 sec., din volumul total de 55 sec.), PPNŢ (intervenţie directă – 18 sec., indirectă – 30 

sec., din volumul total de 48 sec.), CI (intervenţie directă – 19 sec., indirectă – 13 sec., din volumul 
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total de 32 sec.) şi PPR (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 17 sec., din volumul total de 17 

sec.).  

 

Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

Usatîi a fost mediatizat în volum de 19,4%, fiind urmat de liderul PDM, M. Lupu, cu 11,6%. 

V. Voronin a avut o pondere de 11,3%, I. Dodon – de 9,5%, I. Corman – de 8,3% (în calitate 

de preşedinte al Parlamentului – 21 sec., în calitate de membru PDM – 2 min. 13 sec.), iar V. 

Plahotniuc – de 7,4%. Preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, a fost reflectat în volum 

de 5,9%, M. Ghimpu – de 5,5%, V. Filat – de 2,6%, iar O. Babenco – de 2,3%. Datorită 

funcţiei pe care o deţine, Iu. Leancă a avut o prezenţă de 2,2%, D. Diacov –de 2,1%, fiind 

urmaţi de D. Chirtoacă, O. Cernei şi A. Candu, cu acelaşi volum procentual de 1,7 la sută 

fiecare. Cu aceeaşi cotă de 1,5% s-au evidenţiat V. Cosarciuc şi V. Marinuţă. Z. Greceanîi şi 

N. Uţica, la fel, au obţinut acelaşi volum procentual de 1,4 la sută, fiind urmaţi de I. Vremea – 

cu 1,2 la sută.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, într-o conotaţie, proeminent, pozitivă a fost mediatizat liderul PDM, M. Lupu, 

în cadrul subiectelor despre: În cadrul Forumului organizaţiei municipale PDM, M. Lupu a declarat 

că PDM a fost şi rămîne partidul care a promovat cea mai activă şi cea mai consistentă campanie 

electorală (23.11.2014); în cadrul vizitei la Centrul Comunitar ”Armonia” din satul Fundurii Vechi, 

r-nul Glodeni, M. Lupu a declarat că el personal şi echipa sa vor face tot posibilul pentru a rezolva 

problema violenţei în familie (25.11.2014); în cadrul concertului organizat de PDM în PMAN, M. 

Lupu a declarat că toţi oamenii de la noi din ţară trebuie să trăiască în linişte pace şi bunăstare, 

condiţii posibile de realizat de PDM (28.11.2014). 

O conotaţie, proeminent, negativă a obţinut-o şi liderul PSRM, I. Dodon, în cadrul 

subiectelor despre: În cadrul mai multor filmuleţe video despre activitatea unor mişcări extremiste, 

ca protagonist apare şi liderul PSRM, I. Dodon (23.11.2014); fostul preşedinte PSRM, V. Krîlov, a 

declarat că I. Dodon slujeşte intereselor altor ţări, iar PSRM atentează la stabilitatea şi existenţa 

Republicii Moldova (24.11.2014); liderul PCRM, V. Voronin, acuză socialiştii I. Dodon şi Z. 

Greceanîi de incompetenţă (25.11.2014); liderul PCRM, V. Voronin, a declarat că nu va coaliza 

niciodată cu socialiştii conduşi de I. Dodon, deoarece sunt trădători (27.11.2014); Fabrica de 

conserve din Călăraşi este în prag de faliment din vina lui I. Dodon (28.11.2014).  

Într-o conotaţie negativă a fost prezentat şi R. Usatîi, în cadrul subiectelor despre: Scandal în 

jurul politicianului R. Usatîi, în baza unui material audio, unde Usatîi recunoaşte că face jocul 

Moscovei (26.11.2014); PPP, condus de R. Usatîi, ar putea fi exclus din cursa electorală 

(26.11.2014); CEC a solicitat Curţii de Apel anularea deciziei cu privire la înregistrarea PPP, în 

frunte cu R. Usatîi (27.11.2014); R. Usatîi a părăsit noaptea trecută Republica Moldova 

(28.11.2014). 

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

R. Usatîi, PPP 5 min. 58 sec. 0 4 min. 48 sec. 1 min. 10 sec. 
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R. Usatîi, PRIV 0 0 0             0 

M. Lupu, PDM 3 min. 35 sec. 2 min. 57 sec. 38 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 3 min. 28 sec. 0 3 min. 14 sec. 14 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 2 min. 55 sec. 0 44 sec. 2 min. 11 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 2 min. 13 sec. 1 min. 04 sec. 1 min. 09 sec. 0 

I. Corman, PARL 21 sec. 0 21 sec. 0 

V. Plahotniuc, PDM 1 min. 34 sec. 38 sec. 56 sec. 0 

V. Plahotniuc, PRIV 42 sec. 19 sec. 23 sec. 0 

N. Timofti 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 1 min. 48 sec. 10 sec. 1 min. 38 sec. 0 

M. Ghimpu, PL 1 min. 41 sec. 4 sec. 1 min. 37 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 48 sec. 0 48 sec. 0 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

O. Babenco, PDM 42 sec. 28 sec. 14 sec. 0 

O. Babenco, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 40 sec. 0 40 sec. 0 

D. Diacov, PDM 38 sec. 0 38 sec. 0 

D. Diacov, PRIV 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PL 32 sec. 0 32 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 32 sec. 0 32 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

A. Candu, PDM 0 0 0 0 

A. Candu, PRIV 31 sec. 0 31 sec. 0 

V. Cosarciuc, PPRM 27 sec. 27 sec. 0 0 

V. Cosarciuc, PRIV 0 0 0 0 

V. Marinuţă, PDM 27 sec. 27 sec. 0 0 

V. Marinuţă, PRIV 0 0 0 0 

Z. Greceanîi, PSRM 26 sec. 0 0 26 sec. 

Z. Greceanîi, PRIV 0 0 0 0 

N. Uţică, PPNŢ 26 sec.  0 0 26 sec. 

N. Uţică, PRIV 0 0 0 0 

I. Vremea, PCRM 22 sec. 0 22 sec. 0 

I. Vremea 0 0 0 0 

V. Munteanu, PL 21 sec. 0 21 sec. 0 

V. Munteanu, PRIV 0 0 0 0 

A. Reşetnicov, PCRM 19 sec. 0 19 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

S. Sîrbu, PDM 18 sec. 0 18 sec. 0 

S. Sîrbu, PRIV 0 0 0 0 

G. Petrenco, PPP 15 sec. 0 0 15 sec. 

G. Petrenco, PRIV 0 0 0 0 

I. Cibotari, PLDM 14 sec. 0 14 sec. 0 

I. Cibotari 0 0 0 0 

P. Filip, PDM 12 sec. 12 sec. 0 0 

P. Filip, PRIV 0 0 0 0 

V. Ivanov, PCRM 12 sec. 0 12 sec. 0 

V. Ivanov, PRIV 0 0 0 0 

V. Onoico, PDM 9 sec.  0 9 sec. 0 

V. Onoico 0 0 0 0 
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N. Grozavu 0 0 0 0 

N. Grozavu, PRIM 8 sec. 0 8 sec. 0 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

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

dominantă – 99,4%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 0,6%.  
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Canal 3 

 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

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

reflectare, 40%, fiind urmat de PPP – cu 22,2%. PCRM a avut o prezenţă de 16,7%, PSRM – 

7,5%, iar CI – 2,8%. PPRM a fost mediatizat în volum de 2,5%, PREZ – 2%, PPNŢ – 1,9%, 

iar PPR şi PLDM au fost reflectaţi cu acelaşi volum – 1,6 la sută. Cu o prezenţă sub 1% au 

fost reflectaţi: PL şi PRIM. Se constată un dezechilibru al prezenţii PDM (40%) în cadrul 

buletinelor de ştiri în comparaţie cu alţi concurenţi electorali (57,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

televiziune ”Canal 3” au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît 

pozitiv, cît şi negativ, excepţie făcînd PDM, care s-a bucurat de o mediatizare, proeminent, pozitivă 

în cadrul subiectelor despre: În cadrul Forumului PDM la Chişinău, M. Lupu a înmînat carnete de 

partid noilor membri şi a îndemnat oamenii să se mobilizeze şi să iasă la vot (23.11.2014); peste o 

mie patru sute de cetăţeni au aderat la PDM cu o săptămînă înainte de alegeri (23.11.2014); 3 mii de 

membri ai PPR au aderat la PDM (24.11.2014); liderul PDM, M. Lupu, a îndemnat partidele cu 

înclinaţie extremistă să-şi revadă convingerile şi s-a arătat convins că PDM va avea un rol 

determinant în formarea coaliţiei majoritare (24.11.2014); I. Corman, în vizită la Academia Militară 

”Alexandru cel Bun”, unde le-a vorbit studenţilor despre importanţa vectorului european 

(24.11.2014); PDM susţine în mod categoric drepturile femeilor şi vor promova măsuri înăsprite 

pentru pedepsirea violenţei în familie (25.11.2014); în cadrul vizitei la Academia de Poliţie, I. 

Corman le-a vorbit studenţilor despre proiectul democraţilor în ceea ce priveşte asigurarea tinerilor 

specialişti cu locuinţă (27.11.2014); o mulţime de oameni au rămas încîntaţi de concertul organizat 

de PDM, unde M. Lupu a declarat că toţi oamenii din ţara noastră pot şi trebuie să trăiască în pace, 

linişte şi armonie (28.11.2014).  

Printr-o conotaţie negativă s-a evidenţiat PPP, în subiectele despre: PPP, în frunte cu R. 

Usatîi, ar putea fi exclus din cursa electorală (26.11.2014); PPP a fost exclus din cursa electorală 

(27.11.2014); R. Usatîi a părăsit Moldova noaptea trecută (28.11.2014). 

Tot negativ a fost reflectat şi PSRM, în subiectele despre: V. Voronin consideră că PSRM 

trebuie exclus din cursa electorală (25.11.2014); V. Voronin a declarat că nu va forma o coaliţie cu 

trădători ca alde I. Dodon şi partidul condus de acesta (27.11.2014).  

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 13 min. 20 sec. 10 min. 12 sec. 03 min. 01 sec. 07 sec. 

PPP 07 min. 23 sec. 0 03 min. 59 sec. 03 min. 24 sec. 
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PCRM 05 min. 34 sec. 18 sec. 05 min. 15 sec. 01 sec. 

PSRM 02 min. 29 sec. 0 46 sec. 01 min. 43 sec. 

CI 55 sec. 0 37 sec. 18 sec. 

PPRM 49 sec. 23 sec. 26 sec. 0 

PREZ 39 sec. 06 sec. 33 sec. 0 

PPNŢ 37 sec. 0 29 sec. 08 sec. 

PPR 32 sec. 0 0 32 sec. 

PLDM 32 sec. 0 32 sec. 0 

PL 14 sec. 0 05 sec. 09 sec. 

PRIM 14 sec. 0 0 14 sec. 

 

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

 

 
 

În perioada de raport 23-30 noiembrie 2014, în ştirile electorale, partidele politice au fost 

reflectate atît direct, cît şi indirect. Astfel, cea mai mare vizibilitate a avut-o PDM, atît prin 

intervenţii directe – 4 min. 59 sec., cît şi indirecte – 8 min. 21 sec., din volumul total de timp de 13 

min. 20 sec., urmat de PPP, care a fost reflectat direct 1 min. 33 sec., iar indirect – 5 min. 50 sec., 

din volumul total de 7 min. 23 sec. Din volumul total de 5 min. 34 sec., PCRM a fost mediatizat 

direct 2 min. 41 sec., indirect – 2 min. 53 sec., iar PSRM a fost reflectat în intervenţii doar indirecte 

– 2 min. 29 sec. Mai puţin de 1 minut din timpul total au obţinut concurenţii electorali: CI 

(intervenţie directă – 22 sec., indirectă – 33 sec., din volumul total de 55 sec.), PPRM (intervenţie 

directă – 23 sec., indirectă – 26 sec., din volumul total de 49 sec.), PPNŢ (intervenţie directă – 18 

sec., indirectă – 19 sec., din volumul total de 37 sec.) şi PPR (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 

32 sec., din volumul total de 32 sec.), PLDM (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 32 sec., din 

volumul total de 32 sec.) şi PL (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 14 sec., din volumul total de 

14 sec.).  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune ”Canal 3”, M. 

Lupu a aut o pondere de 25%, urmat de R. Usatîi – cu 21,6%. V. Voronin a obţinut 11,7%, I. 

Corman – 8,3%, V. Plahotniuc – 7,9%, iar I. Dodon a acumulat 7,1%. O. Cernei a fost 

mediatizat în volum de 4,1%, V. Cosarciuc – 3,7%, O. Babenco – 3%, iar preşedintele 

Republicii Moldova, N. Timofti – 2,9%. V. Gurău a avut o prezenţă de 2,5%, iar D. Diacov – 

de 2,1%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, într-o conotaţie, accentuat, pozitivă a fost mediatizat liderul PDM, M. Lupu, în 

subiectele despre: În cadrul Forumului PDM la Chişinău, M. Lupu a înmînat carnete de partid 

noilor membri şi a îndemnat oamenii să se mobilizeze şi să iasă la vot (23.11.2014); liderul PDM, 

M. Lupu, a îndemnat partidele cu înclinaţie extremistă să-şi revadă convingerile şi s-a arătat convins 

că PDM va avea un rol determinant în formarea coaliţiei majoritare (24.11.2014); în cadrul vizitei la 

Centrul Comunitar ”Armonia” din satul Fundurii Vechi, r-nul Glodeni, M. Lupu a declarat că el 

personal şi echipa sa vor face tot posibilul pentru a rezolva problema violenţei în familie 

(25.11.2014); o mulţime de oameni au rămas încîntaţi de concertul organizat de PDM, unde M. 

Lupu a declarat că toţi oamenii din ţara noastră pot şi trebuie să trăiască în pace, linişte şi armonie 

(28.11.2014).  

O prezentare pozitivă a avut şi V. Plahotniuc, în subiectul despre: În cadrul unui interviu 

pentru Unimedia, V. Plahotniuc a declarat că este convins că fracţiunea pe care o prezintă va obţine 

la scrutinul din 30 noiembrie un scor mai mare decît cel de la alegerile din 2010 (25.11.2014). 

Într-o conotaţie negativă a fost mediatizat R. Usatîi, în cadrul subiectelor despre: PPP, în 

frunte cu R. Usatîi, ar putea fi exclus din cursa electorală (26.11.2014); PPP a fost exclus din cursa 

electorală (27.11.2014); R. Usatîi a părăsit Moldova noaptea trecută (28.11.2014). 

O conotaţie, proeminent, negativă a obţinut-o şi liderul PSRM, I. Dodon, în cadrul 

subiectelor despre: V. Voronin consideră că PSRM trebuie exclus din cursa electorală (25.11.2014); 

V. Voronin a declarat că nu va forma o coaliţie cu trădători ca alde I. Dodon şi partidul condus de 

acesta (27.11.2014).  

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

M. Lupu, PDM 05 min. 33 sec. 04 min. 26 sec. 01 min. 00 sec. 07 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 04 min. 47 sec. 0 02 min. 50 sec. 01 min. 57 
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sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 02 min. 36 sec. 0 02 min. 36 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 01 min. 51 sec. 01 min. 00 sec. 51 sec. 0 

I. Corman, PARL 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 01 min. 27 sec. 01 min. 14 sec. 13 sec. 0 

V. Plahotniuc, PRIV 18 sec. 11 sec. 07 sec. 0 

I. Dodon, PSRM 01 min. 34 sec. 0 17 sec. 01 min. 17 

sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 55 sec. 0 37 sec. 18 sec. 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

V. Cosarciuc, PPRM 49 sec. 23 sec. 26 sec. 0 

V. Cosarciuc, PRIV 0 0 0 0 

O. Babenco, PDM 40 sec. 40 sec. 0 0 

O. Babenco, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 39 sec. 06 sec. 33 sec. 0 

V. Gurău, PCRM 33 sec. 0 33 sec. 0 

D. Diacov, PDM 28 sec. 22 sec. 06 sec. 0 

D. Diacov, PRIV 0 0 0 0 

N. Uţica, PPNŢ 23 sec. 0 23 sec. 0 

N. Uţica, PRIV 0 0 0 0 

G. Petrenco, PPP 0 0 0 0 

G. Petrenco, PRIV 21 sec. 0 21 sec. 0 

V. Marinuţă, PDM 19 sec. 09 sec. 10 sec. 0 

V. Marinuţă, PRIV 0 0 0 0 

A. Reşetnicov, PCRM 18 sec. 0 18 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

I. Vremea, PCRM 16 sec. 0 16 sec. 0 

I. Vremea, PRIV 0 0 0 0 

Z. Greceanîi, PSRM 14 sec. 0 0 14 sec. 

Z. Greceanîi, PRIV 0 0 0 0 

M. Buşuleac, PPP 12 sec. 0 12 sec. 0 

V. Onoico, PDM 10 sec. 0 10 sec. 0 

D. Chirtoacă, PL 09 sec. 0 0 09 sec. 

D. Chirtoacă, PRIV 0 0 0 0 

V. Ivanov, PCRM 09 sec. 0 09 sec. 0 

V. Ivanov, PRIV 0 0 0 0 

A. Candu, PDM 01 sec. 0 01 sec. 0 

A. Candu, 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 – 96,3%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 3,7%.  
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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”, partea dominantă a reflectării, de 45,6%, a 

fost dedicată PDM, urmat de PPP – cu 15,3%. PCRM a fost mediatizat în volum de 12,9%, 

PSRM – 12,1%, CI – 3.7%, iar PL – cu 3,4%. Reprezentanţii Guvernului şi PPNŢ au avut o 

pondere de 1,9% fiecare. Preşedinţia Republicii Moldova a obţinut o cotă de 1,3%, iar PLDM 

a acumulat 1,2%. Mai puţin de 1% a fost reflectat PPRM. Se constată un dezechilibru al 

prezenţii PDM (45,6%) în cadrul buletinelor de ştiri în comparaţie cu alţi concurenţi electorali 

(51,4%).  
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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, excepţii făcînd PDM, care s-a evidenţiat, accentuat, pozitiv, prin subiectele despre: 

Reprezentantul Partidului Social Democrat din Austria, M. Mayer, a declarat că PDM are toată 

susţinerea din partea conducerii formaţiunii sale (23.11.2014); circa 3 mii de membri ai PPR au 

aderat la PDM (24.11.2014); M. Lupu a declarat că PDM va insista asupra dublării pedepselor 

pentru violenţa domestică (25.11.2014); V.  Plahotniuc a declarat că PDM şi-a gîndit proiectul 

politic cu care a mers în campania electorală tocmai pe ideea unei guvernări proeuropene 

(25.11.2014); la întîlnirea cu studenţii Academiei de Poliţie, I. Corman a vorbit despre programul 

PDM cu privire la susţinerea familiilor şi tinerilor specialişti (27.11.2014); M. Lupu a îndemnat 

cetăţenii să iasă la vot şi să acorde sprijinul de încredere PDM (28.11.2014). 

Mediatizarea PSRM a fost preponderent negativă, în subiectele despre: V. Voronin a solicitat 

CEC excluderea din cursa electorală a PSRM, condus de I. Dodon, pe motiv că acesta ar fi un partid 

camuflat (25.11.2014); Fabrica de conserve din Călăraşi este în prag de faliment din cauza liderului 

PSRM, I. Dodon (28.11.2014). 

O conotaţie negativă a obţinut şi PPP, în cadrul subiectelor despre: CEC a solicitat Curţii de 

Apel excluderea PPP din cursa electorală (26.11.2014); PPP, condus de R. Usatîi, a fost exclus din 

cursa electorală (27.11.2014); decizia Curţii de Apel prin care PPP  a fost exclus din cursa 

electorală (27.11.2014); R. Usatîi a părăsit Republica Moldova pentru a nu fi arestat (28.11.2014). 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 13 min. 56 sec. 10 min. 17 sec. 03 min. 21 sec. 18 sec. 

PPP 04 min. 40 sec. 0 03 min.02 sec. 01 min.38 sec. 

PCRM 03 min. 57 sec  15 sec. 03 min. 39 sec. 03 sec. 

PSRM 03 min. 42 sec. 0  46 sec. 2 min.56 sec. 

CI 01 min. 07 sec. 0 39 sec. 28 sec. 
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PL 01 min.03 sec. 0  01 min.03 sec. 0 

GUV 34 sec. 0 34 sec. 0 

PPNŢ 34 sec. 0 26 sec. 08 sec. 

PREZ 24 sec. 05 sec. 19 sec. 0 

PLDM 22 sec. 0 19 sec. 03 sec. 

PPRM 16 sec. 0 16 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, PDM a fost mediatizat în volum de 13 min. 56 sec., dintre care direct – 3 min. 10 

sec., indirect – 10 min. 46 sec., urmat de PPP – cu 4 min. 40 sec., dintre care direct – 1 min. 28 sec., 

indirect – 3 min. 12 sec. PCRM a fost mediatizat direct 1 min. 38 sec., indirect – 2 min. 19 sec., din 

volumul total de timp de 3 min. 57 sec., iar PSRM a fost prezentat doar indirect – 3 min. 42 sec. 

Aproximativ cu acelaşi volum de timp de 1 min. 07 sec. şi 1 min. 03 sec. s-au evidenţiat CI şi PL, 

dintre care direct – 20 sec., indirect – 47 sec. şi, respectiv, direct – 23 sec., indirect – 40 sec. 

Concurenţii electorali PPNŢ (34 sec.), PLDM (22 sec.) şi PPRM (16 sec.) au fost mediatizaţi doar în 

intervenţii indirecte.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 2”, liderul 

PDM, M. Lupu, a avut cea mai mare pondere de reflectare – 27,3%, fiind urmat de R. Usatîi 

– cu 16,4%. V. Plahotniuc a fost reflectat în volum de 9,4%, I. Dodon – de 9%, V. Voronin – 

de 8,9%,  iar I. Corman – de 6,6%. O. Cernei a fost mediatizat în volum de 5,3%, Z. 

Greceanîi – 4,8%, iar V. Gurău şi M. Ghimpu au fost reflectaţi cu aceeaşi pondere – 3,5%. O. 

Babenco a obţinut o cotă de 3%, iar Gr. Petrenco a acumulat 2,4%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, M. Lupu s-a bucurat de o mediatizare, proeminent, pozitivă, în cadrul 

subiectelor despre: M. Lupu a îndemnat cetăţenii să se mobilizeze pentru a valorifica şansele care 

sunt foarte frumoase (23.11.2014); M. Lupu a declarat că PDM va insista asupra dublării pedepselor 

pentru violenţa domestică (25.11.2014);  M. Lupu a îndemnat cetăţenii să iasă la vot şi să acorde 

sprijinul de încredere PDM (28.11.2014); în cadrul concertelor organizate de PDM, M. Lupu a 

evoluat cu mesaje electorale pozitive (28.11.2014) etc. 

De asemenea, printr-o proeminentă conotaţie pozitivă a fost reflectat şi V. Plahotniuc, în 

subiectele despre: V.  Plahotniuc a declarat că PDM şi-a gîndit proiectul politic cu care a mers în 

campania electorală tocmai pe ideea unei guvernări proeuropene (25.11.2014).  

Într-o accentuată conotaţie negativă a fost prezentat I. Dodon, în subiectele despre: V. 

Voronin a solicitat CEC excluderea din cursa electorală a PSRM, condus de I. Dodon, pe motiv că 

acesta ar fi un partid camuflat (25.11.2014); Fabrica de conserve din Călăraşi este în prag de 

faliment din cauza liderului PSRM, I. Dodon (28.11.2014). 

Nuanţat, negativ a fost şi R. Usatîi prin difuzarea subiectelor  despre: CEC a solicitat Curţii 

de Apel excluderea PPP din cursa elctorală (26.11.2014); PPP condus de R. Usatîi a fost exclus din 

cursa electorală (27.11.2014); Decizia curţii de apel prin care PPP  a fost exclus din cursa electorală 

(27.11.2014); R. Usatîi a părăsit RM pentru a nu fi arestat (28.11.2014). 

 

Detaliere:  
 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

M. Lupu, PDM 05 min.47 sec. 03 min. 58 sec. 01 min.39 sec. 10 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

R.Usatîi, PPP 03 min.28 sec. 0 02 min. 22 sec. 01 min. 06 sec. 

R.Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 01 min. 59 sec. 01 min. 54 sec. 0 05 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 0 0 0 0 
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I. Dodon, PSRM 01 min. 54 sec. 0 11 sec 01 min. 43 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 01 min.24 sec. 51 sec. 33 sec. 0 

I. Corman, PARL 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 01 min.07 sec. 0 39 sec 28 sec. 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

Z. Greceanîi, PSRM 01 min.01 sec. 0 0 01 min.01 sec. 

Z. Greceanîi, PRIV 0 0 0 0 

V. Gurău, PCRM 45 sec. 0 45 sec. 0 

V. Gurău 0 0 0 0 

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

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

O. Babenco, PDM 38 sec. 0 38 sec. 0 

O. Babenco, PRIV 0 0 0 0 

G. Petrenco, PPP 31 sec. 0 17 sec. 14 sec. 

G. Petrenco, PRIV 0 0 0 0 

N. Uţica, PPNŢ 26 sec. 0 26 sec. 0 

N. Uţica, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 24 sec. 05 sec. 19 sec. 0 

N. Timofti, PRIV 0 0 0 0 

D. Diacov, PDM 23 sec. 17 sec. 06 sec. 0 

D. Diacov, PRIV 0 0 0 0 

V. Ivanov, PCRM 13 sec. 0 13 sec. 0 

V. Ivanov, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 04 sec. 0 04 sec. 0 

D. Recean, PLDM 0 0 0 0 

D. Recean, GUV 04 sec. 0 04 sec. 0 

A. Candu, PDM 03sec. 0 0 03 sec. 

A. Candu, PRIV 0 0 0 03 sec. 



 47 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

 

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

dominantă – 94,2%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 5,8%.  
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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”, partea dominantă a reflectării, de 29,5%, a fost dedicată 

PLDM, fiind urmat de PPP – cu 21%. PSRM a fost mediatizat în volum de 10%, PCRM – 

9,7%, iar PDM – cu 8,7%. Reprezentanţii Guvernului au avut o prezenţă de 6,7%, iar PL – 

de 2,9%. PPRM a avut o pondere de 2,7%, PPR – 2,5%, PRIM – 1,8%, PARL – 1,6%, iar 

PREZ – 1,4%. Şi Coal a fost mediatizată în volum de 1%, fiind urmată de PLR – cu 0,4%. Se 

constată un dezechilibru în reflectarea concurenţilor electorali în cadrul buletinelor informative ale 

postului de televiziune ”N 4”, volumul de mediatizare acordat concurentului electoral PLDM – 

29,5%, fiind detaşat de volumul acordat celorlalţi concurenţi electorali – 57,9%. 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul buletinelor de ştiri difuzate de postul de 

televiziune ”N 4” a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PLDM 

s-a evidenţiat printr-o conotaţie, accentuat, pozitivă, în cadrul subiectelor despre: Simbolul 

renaşterii naţionale, D. Matcovschi, va avea un monument în satul de baştină, cu aportul direct al 

liderului PLDM, V. Filat (24.11.2014); liderul PLDM, V. Filat, a fost decorat de preşedintele 

României, T. Băsescu, cu Ordinul Naţional Serviciul Divin (25.11.2014); veteranii războiului de la 

Nistru şi cei din Afganistan i-au îndemnat pe toţi să voteze PLDM (25.11.2014); locuitorii unui sat 

din r-nul Cantemir se bucură de o grădiniţă construită de la zero cu aportul direct al lui V. Filat 

(27.1.2014); Comunitatea Ucrainenilor din Moldova susţine PLDM la alegerile parlamentare 

(27.11.2014); un grup de oameni de cultură au făcut un apel către toţi să voteze PLDM la scrutinul 

din 30 noiembrie (27.11.2014); Klaus Iohannis a venit la Chişinău pentru a susţine PLDM 

(28.11.2014); cancelarul german Angela Merkel îşi exprimă susţinerea la alegerile parlamentare 

pentru întreaga echipă PLDM (28.11.2014).  

 De o reflectare în context pozitiv s-a bucurat şi PDM, în cadrul subiectul despre: Un grup de 

membri ai PPR, în frunte cu O. Babenco, au părăsit formaţiunea şi au aderat la PDM (24.11.2014). 

 PPP a primit o conotaţie a reflectării, accentuat, negativă, prin intermediul subiectelor 

despre: Veteranii războiului de la Nistru şi cei din Afganistan i-au îndemnat pe toţi să voteze 

PLDM, declarând că resping categoric Uniunea Vamală, care le este ”băgată pe gît de către toţi 

Dodonii şi Usaţii” (25.11.2014); V. Voronin a declarat că politicieni ca liderul PPP, R. Usatîi, şi 

liderul PSRM, I. Dodon, nu au ce căuta în Parlamentul ţării (25.11.2014); CEC a solicitat Curţii de 

Apel să anuleze Decizia cu privire la înregistrarea PPP în cursa electorală (27.11.2014); Pentru a 

evita arestul pregătit de poliţie, liderul PPP, R. Usatîi, a plecat pe ascuns din ţară (28.11.2014). 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PLDM 16 min. 41 sec. 7 min. 0 sec. 9 min. 39 sec. 2 sec. 

PPP 11 min. 54 sec. 6 sec. 4 min. 36 sec. 7 min. 12 sec. 
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PSRM 5 min. 39 sec. 23 sec. 3 min. 54 sec. 1 min. 22 sec. 

PCRM 5 min. 28 sec. 25 sec. 3 min. 58 sec. 1 min. 5 sec. 

PDM 4 min. 56 sec. 2 min. 21 sec. 2 min. 31 sec. 4 sec. 

GUV 3 min. 46 sec. 42 sec. 2 min. 38 sec. 26 sec. 

PL 1 min. 40 sec. 12 sec. 1 min. 27 sec. 1 sec. 

PPRM 1 min. 33 sec. 58 sec. 35 sec. 0 sec. 

PPR 1 min. 26 sec. 0 sec. 18 sec. 1 min. 08 sec. 

PRIM 1 min. 1 sec. 0 sec. 1 min. 1 sec. 0 sec. 

PARL 54 sec. 0 sec. 54 sec. 0 sec. 

PREZ 49 sec. 0 sec. 49 sec. 0 sec. 

Coal 33 sec. 10 sec. 13 sec. 10 sec. 

PLR 15 sec. 4 sec. 11 sec. 0 sec. 

 

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

 

 
 

În perioada de referinţă, postul de televiziune ”N 4” a reflectat partidele politice, în marea 

lor parte, indirect. Astfel, din volumul total de timp, PLDM a fost reflectat cel mai mult, atît direct – 

4 min. 33 sec., cît şi indirect – 12 min. 08 sec, din volumul total de timp de 16 min. 41 sec., urmat 

de PPP – cu 11 min. 54 sec., dintre care direct – 4 min. 1 sec., indirect – 7 min. 53 sec. Aproximativ 

cu acelaşi volum de timp au fost reflectaţi PSRM şi PCRM – de 5 min. 39 sec. şi, respectiv, 5 min. 

28 sec., dintre care intervenţii directe – 1 min. 32 sec., indirecte – 4 min. 07 sec. şi, respectiv, 

intervenţii directe – 51 sec., iar indirecte – 4 min. 37 sec. Din volumul total de timp de 4 min. 56 

sec., PDM a fost mediatizat direct 2 min. 03 sec., indirect – 2 min. 53 sec., iar PL – cu 1 min. 40 

sec., dintre care direct – 36 sec., indirect – 1 min. 04 sec. PPRM şi PPR au obţinut aproximativ 

acelaşi timp de reflectare – 1 min. 33 sec. şi, respectiv, 1 min. 26 sec., dintre care direct – 58 sec., 

indirect – 35 sec. şi, respectiv, direct – 0 sec., indirect – 1 min. 26 sec. PLR a avut o prezenţă 

indirectă de 15 sec.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „N 4”, liderul 

PLDM, V. Filat, a avut o pondere de 26,3%, urmat de R. Usatîi – cu 24,1%. I. Dodon a 

obţinut 10,1%, iar Iu. Leancă (în calitate de prim-ministru – 2 min. 59 sec., în calitate de 

membru PLDM – 42 sec.) şi V. Voronin au acumulat 8,2% fiecare. M. Lupu a avut o prezenţă 

de 5,4%, M. Ghimpu – 3,5%, iar O. Babenco şi V. Cosarciuc au avut aproximativ aceeaşi cotă 

procentuală de 2,8 la sută şi, respectiv, 2,7 la sută. De asemenea, D. Diacov şi A. Reşetnicov au 

fost reflectaţi aproximativ cu aceeaşi pondere de 2,3% şi, respectiv, 2,2%. N. Timofti a 

obţinut 1,8%, Gr. Petrenco – 1,5%, iar Z. Greceanîi – 1%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici, a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, liderul PLDM, V. Filat, s-a evidenţiat printr-o conotaţie vădit pozitivă, în 

cadrul subiectelor despre: Simbolul renaşterii naţionale, D. Matcovschi, va avea un monument în 

satul de baştină, cu aportul direct al liderului PLDM, V. Filat (24.11.2014); liderul PLDM, V. Filat, 

a fost decorat de preşedintele României, T. Băsescu, cu Ordinul Naţional Serviciul Divin 

(25.11.2014); Veteranii războiului de la Nistru şi cei din Afganistan i-au îndemnat pe toţi să voteze 

PLDM (25.11.2014); locuitorii unui sat din r-nul Cantemir se bucură de o grădiniţă construită de la 

zero cu aportul direct al lui V. Filat (27.1.2014); Comunitatea Ucrainenilor din Moldova susţine 

PLDM la alegerile parlamentare (27.11.2014); un grup de oameni de cultură au făcut un apel către 

toţi să voteze PLDM la scrutinul din 30 noiembrie (27.11.2014). 

Printr-o reflectare, accentuat, negativă s-a evidenţiat R. Usatîi, în subiectele despre: 

Veteranii războiului de la Nistru şi cei din Afganistan i-au îndemnat pe toţi să voteze PLDM, 

declarând că resping categoric Uniunea Vamală, care le este ”băgată pe gît de către toţi Dodonii şi 

Usaţii” (25.11.2014); V. Voronin a declarat că politicieni ca liderul PPP, R. Usatîi, şi liderul PSRM, 

I. Dodon, nu au ce căuta în Parlamentul ţări (25.11.2014); CEC a solicitat Curţii de Apel să anuleze 

Decizia cu privire la înregistrarea PPP în cursa electorală (27.11.2014); Pentru a evita arestul 

pregătit de poliţie, liderul PPP, R. Usatîi, a plecat pe ascuns din ţară (28.11.2014). 

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V. Filat, PLDM 11 min. 46 sec. 3 min. 42 sec. 8 min. 2 sec. 2 sec. 

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

R. Usatîi, PPP 10 min. 48 sec. 6 sec. 4 min. 12 sec. 6 min. 30 sec. 

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

I. Dodon, PSRM 4 min. 30 sec. 1 sec. 3 min. 16 sec. 1 min. 13 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 
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Iu. Leancă, PLDM 42 sec. 8 sec. 34 sec. 0 sec. 

Iu. Leancă, GUV 2 min. 59 sec. 42 sec. 2 min. 15 sec. 2 sec. 

V. Voronin, PCRM 3 min. 39 sec. 25 sec. 2 min. 27 sec. 47 sec. 

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

M. Lupu, PDM 2 min. 24 sec. 1 min. 10 sec. 1 min. 12 sec. 2 sec. 

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

M. Gimpu, PL 1 min. 33 sec. 12 sec. 1 min. 20 sec. 1 sec. 

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

O. Babenco, PDM 1 min. 14 sec. 1 min. 5 sec. 9 sec. 0 sec. 

O. Babenco, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Cosarciuc, PPRM 1 min. 12 sec. 58 sec. 14 sec. 0 sec. 

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

D. Diacov, PDM 1 min. 3 sec. 0 sec. 1 min. 3 sec. 0 sec. 

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

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

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

N. Timofti, PREZ 49 sec. 0sec. 49 sec. 0 sec. 

G. Petrenco, PPP 40 sec. 0sec. 9 sec. 31 sec. 

G. Petrenco, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

Z. Greceanîi, PSRM 27 sec. 1 sec. 17 sec. 9 sec. 

Z. Greceanîi, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Petcov, PPP 21 sec. 0 sec. 10 sec. 11 sec. 

A. Petcov, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Hadârcă, PLR 15 sec. 4 sec. 11 sec. 0 sec. 

I. Hadârcă, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Mişin, PPR 11 sec. 0 sec. 11 sec. 0 sec. 

V. Mişin, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

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

V. Tarlev, PPR 10 sec. 0 sec. 7 sec. 3 sec. 

V. Tarlev, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Plahotniuc, PDM 4 sec. 2 sec. 0 sec. 2 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 – 98,1%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 1,9%.  
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TV 7 

 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „TV 7”, PLDM a obţinut cea mai mare pondere de 

reflectare – 28,1%, urmat de PCRM – cu 14,8%. PPP a fost mediatizat în volum de 11%, iar 

reprezentanţii Guvernului – cu 8,2%. PL a avut o prezenţă de 6,3%, PDM – de 5,8%, iar 

PSRM – de 5,2%. Preşedinţia Republicii Moldova şi PLR au fost reflectaţi în volum de 3,7% 

fiecare. PNL a avut o cotă de 3,5%, PPRM – 3,4%, CI – 3,3%, iar PRIM – 3,1%. Se constată 

un dezechilibru al prezenţii PLDM (28,1%) în cadrul buletinelor de ştiri în comparaţie cu alţi 

concurenţi electorali (57%).  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul buletinelor de ştiri difuzate de postul de 

televiziune ”TV 7” a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît şi negativ, cu excepţia 

PLDM, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie, evident, pozitivă, în cadrul subiectelor despre: În 

cadrul unui proiect al UE, locuitorii r-ului Criuleni vor sorta gunoiul în tomberoane din plastic; 

prezent la eveniment, liderul PLDM, V. Filat, a tăiat panglica şi a ţinut un discurs (24.11.2014); cu 

aportul liderului PLDM, V. Filat, a fost inaugurat bustul poetului D. Matcovsch, în satul său de 

baştină (24.11.2014); V. Filat a participat la inaugurarea Şcolii sportive din Criuleni, după o 

reparaţie capitală (24.11.204); trei străzi din oraşul Ungheni au fost date în exploatare după o 

reparaţie capitală, la eveniment a fost prezent şi liderul PLDM, V. Filat (25.11.2014); preşedintele 

Societăţii Progresiste, M. Livădaru, a îndemnat societatea să voteze pentru PLDM (25.11.2014); 

după 20 de ani, în satul Sîngereii Noi a fost reparată şi dotată cu echipament nou o sală sportivă, la 

eveniment a participat şi liderul PLDM, V. Filat (26.11.2014); inaugurarea Blocului Curativ de 

reanimare al Spitalului de Urgenţă, la eveniment a fost prezent şi liderul PLDM, V. Filat 

(27.11.2014); cu trei zile înainte de alegeri, liderul liberal-democraţilor V. Filat a prezentat o 

recapitulare a activităţilor întreprinse de PLDM (27.11.2014); cu aportul PLDM, satul Porumbeşti 

din raionul Cantemir are cea mai modernă grădiniţă, după 23 de ani de aşteptare (27.11.2014); 

Klaus Iohannis a îndemnat cetăţenii să voteze PLDM la alegerile parlamentare (28.11.2014); primul 

Centru de screening colonoscopic a fost inaugurat la Institutul Oncologic, la eveniment a fost 

prezent şi liderul PLDM, V. Filat (28.11.2014); cancelarul german Angela Merkel şi-a exprimat 

susţinerea pentru PLDM la alegerile din 30 noiembrie (28.11.2014); V. Filat a participat la 

inaugurarea unor terenuri sportive (28.11.2014). 

 PPP a obţinut o conotaţie negativă în cadrul subiectelor despre: CEC a solicitat Curţii de 

Apel anularea deciziei de înregistrare a PPP în cursa electorală, pe motiv că a folosit bani din 

exterior pentru campania electorală (26.11.2014); PPP a fost scos din cursa electorală, iar banii au 

fost confiscaţi în folosul statului (27.11.2014). 
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Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PLDM 10 min. 10 sec. 2 min. 31 sec. 7 min. 39 sec. 0 

PCRM 5 min. 22 sec. 21 sec. 4 min. 29 sec. 32 sec. 

PPP 3 min. 59 sec. 4 sec. 2 min. 59 sec. 56 sec. 

GUV 2 min. 59 sec. 7 sec. 2 min. 52 sec. 0 

PL 2 min. 17 sec. 0 2 min. 17 sec. 0 

PDM 2 min. 6 sec. 9 sec. 1 min. 57 sec. 0 

PSRM 1 min. 52 sec. 11 sec. 1 mkn. 41 sec. 0 

PREZ 1 min. 20 sec. 10 sec. 1 min. 10 sec. 0 

PLR 1 min. 20 sec. 0 1 min. 20 sec. 0 

PNL 1 min. 15 sec. 0 1 min. 15 sec. 0 

PPRM 1 min. 13 sec. 0 1 min. 13 sec. 0 

CI 1 min. 11 sec. 0 1 min. 11 sec. 0 

PRIM 1 min. 7 sec. 0 1 min. 7 sec. 0 

 

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

 

 
 

În perioada de raport 23-30 noiembrie, postul de televiziune ”TV 7” a reflectat partidele 

politice, în marea lor parte, atît direct, cît şi indirect. Astfel, PLDM, din volumul total de timp de 10 

min. 10 sec., a fost mediatizat direct 4 min. 14 sec., indirect – 5 min. 56 sec. PCRM a avut o 

prezenţă de 5 min. 22 sec., dintre care direct – 2 min. 20 sec., indirect – 3 min. 02 sec., urmat de 

PPP, cu 3 min. 59 sec., dintre care direct – 1 min. 36 sec., indirect – 2 min. 23 sec. Aproximativ cu 

acelaşi volum de timp s-au evidenţiat PL şi PDM, cu un volumul total de timp de 2 min. 17 sec. şi 2 

min. 06 sec., dintre care 1 min. 15 sec. – direct, 1 min. 02 sec – indirect şi, respectiv, 22 sec. – 

direct, 1 min. 44 sec. – indirect. PSRM a fost mediatizat în volum de 1 min. 52 sec., dintre care 

direct 1 min. 05 sec., indirect – 47 sec. Din volumul total de 1 min. 20 sec., PLR a fost mediatizat 

direct 53 sec., indirect – 27 sec., din volumul total de timp de 1 min. 20 sec., fiind urmat de PNL, cu 
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un volum de timp de 1 min. 15 sec., dintre care 51 sec. – direct şi 24 sec. – indirect. PPRM şi CI au 

obţinut aproximativ acelaşi volum de timp – 1 min. 13 sec. şi 1 min. 11 sec., dintre care direct – 53 

sec., indirect – 20 sec. şi, respectiv, direct – 44 sec., indirect – 27 sec.  

 

Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune ”TV 7”, partea 

dominantă a reflectării, de 32,7%, a fost obţinută de V. Filat, fiind urmat de R. Usatîi şi V. 

Voronin – cu 11,1% fiecare. În calitate de prim-ministru şi membru PLDM, Iu. Leancă a fost 

mediatizat în volum de 7,7%, I. Dodon – cu 7,1%, iar O. Cernei – cu 4,7%. Preşedintele 

Republicii Moldova, N. Timofti, a avut o prezenţă de 4,7%, A. Oleinic – de 4,1%, M. Ghimpu 

– de 3,5%, iar M. Lupu – de 3,2%. Datorită funcţie pe care o deţine, A. Usatîi a fost reflectat 

în volum de 3,1%, M. Livadaru – 2,7%, A. Reşetnicov – 2,5%, iar I. Hadârcă – 1,8%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, liderul PLDM, V. Filat, s-a evidenţiat printr-o conotaţie pozitivă în cadrul 

subiectelor despre: În cadrul unui proiect al UE, locuitorii r-ului Criuleni vor sorta gunoiul în 

tomberoane din plastic; prezent la eveniment, liderul PLDM, V. Filat, a tăiat panglica şi a ţinut un 

discurs (24.11.2014); cu aportul liderului PLDM, V. Filat, a fost inaugurat bustul poetului D. 

Matcovschi, în satul său de baştină (24.11.2014); V. Filat a participat la inaugurarea Şcolii sportive 

din Criuleni, după o reparaţie capitală (24.11.204); trei străzi din oraşul Ungheni au fost date în 

exploatare după o reparaţie capitală, la eveniment a fost prezent şi liderul PLDM, V. Filat 

(25.11.2014); după 20 de ani, în satul Sîngereii Noi a fost reparată şi dotată cu echipament nou o 

sală sportivă, la eveniment a participat şi liderul PLDM, V. Filat (26.11.2014); inaugurarea Blocului 

Curativ de reanimare al Spitalului de Urgenţă, la eveniment a fost prezent şi liderul PLDM, V. Filat 

(27.11.2014); cu trei zile înainte de alegeri, liderul liberal-democraţilor V. Filat a prezentat o 

recapitulare a activităţilor întreprinse de PLDM (27.11.2014); cu aportul PLDM, satul Porumbeşti 

din raionul Cantemir are cea mai modernă grădiniţă, după 23 de ani de aşteptare (27.11.2014); 

primul Centru de screening colonoscopic a fost inaugurat la Institutul Oncologic, la eveniment a 

fost prezent şi liderul PLDM, V. Filat (28.11.2014); V. Filat a participat la inaugurarea unor terenuri 

sportive (28.11.2014). 

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V Filat, PLDM 7 min. 50 sec. 1 min. 35 sec. 6 min. 15 sec. 0 

V Filat, PRIV 0 0 0 0 

R Usatîi, PPP 2 min. 46 sec. 0 2 min. 38 sec. 8 sec. 

R Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

V Voronin, PCRM 2 min. 46 sec. 0 2 min. 25 sec. 21 sec. 

V Voronin, PRIV 0 0 0 0 

Iu Leancă, PLDM 21 sec. 21 sec. 0 0 
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Iu Leancă, GUV 1 min. 25 sec. 7 sec. 1 min. 18 sec. 0 

I Dodon, PSRM 1 min. 47 sec. 11 sec. 1 min. 36 sec. 0 

I Dodon, PRIV 0 0 0 0 

O Cernei, CI 1 min. 11 sec. 0 1 min. 11 sec. 0 

O Cernei, PRIV 0 0 0 0 

N Timofti, PREZ 1 min. 10 sec. 0 1 min. 10 sec. 0 

A Oleinic, PPRM 1 min. 2 sec. 0 1 min. 2 sec. 0 

A Oleinic, PRIV 0 0 0 0 

M Ghimpu, PL 53 sec. 0 53 sec. 0 

M Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

M Lupu, PDM 48 sec. 9 sec. 39 sec. 0 

M Lupu, PRIV 0 0 0 0 

A Usatîi, GUV 47 sec. 0 47 sec. 0 

M Livadaru, PSP 40 sec. 0 40 sec. 0 

M Livadaru, PRIV 0 0 0 0 

A Reşetnicov, PCRM 37 sec. 0 37 sec. 0 

A Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

I Hadârcă, PLR 27 sec. 0 27 sec. 0 

I Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

V Pavlicenco, PNL 22 sec. 0 22 sec. 0 

V Pavlicenco, PRIV 0 0 0 0 

I Lupulciuc, PCRM 20 sec. 0 20 sec. 0 

I Lupulciuc, PRIV 0 0 0 0 

N Grozavu, PRIM 15 sec. 0 15 sec. 0 

V Munteanu, PL 10 sec. 0 10 sec. 0 

V Munteanu, PRIV 0 0 0 0 

D Recean, PLDM 0 0 0 0 

D Recean, GUV 10 sec. 0 10 sec. 0 

D Chirtoacă, PL 7 sec. 0 7 sec. 0 

D Chirtoacă, PRIV 0 0 0 0 

Z Greceanîi, PSRM 5 sec. 0 5 sec. 0 

Z Greceanîi, PRIV 0 0 0 0 

V Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V Bumacov, GUV 3 sec. 0 3 sec. 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 – 96,7%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 3,3%.  
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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”, PPP a fost reflectat în volum de 

20,7%, urmat de PDM – cu 10,8%. PSRM şi PCRM au avut aproximativ aceeaşi pondere de 

reflectare – 10,4% şi, respectiv, 10,2%. PLDM a avut o prezenţă de 9,4%, PL – 8,3%, CI – 

4,7%, iar PPR şi PREZ s-au evidenţiat cu aceeaşi cotă procentuală de 4,1 la sută fiecare. 

Reprezentanţii Primăriei municipiului Chişinău au fost reflectaţi în volum de 3,8%, PPNŢ – 

de 2,2%, fiind urmaţi de PPRM şi GUV – cu 2 la sută. MSPR a fost mediatizat în volum de 

1,9%, MPA – 1,7%, iar PVE – cu 1,3%. Cu o prezenţă sub 1% au fost reflectaţi Coal, 

BEAMUV, PLR, UCM şi PPM.  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

televiziune ”PRO TV CHIŞINĂU”  au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind 

trataţi atît pozitiv, cît şi negativ. Astfel, de o conotaţie pozitivă a beneficiat PDM, prin subiectele 

despre: Mai mulţi membri ai PPR au aderat la PDM (24.11.2014); mai mulţi membri PPR care au 

aderat la PDM au declarat că preferă această formaţiune din motiv că are relaţii bune cu Rusia 

(25.11.2014). 

 De o mediatizare negativă a avut parte PPP, în subiectele despre: Partidul lui R. Usatîi riscă 

să fie exclus din cursa electorală, pe motiv că a utilizat în cadrul scrutinului surse din exterior 

(26.11.2014); PPP a fost exclus din cursa electorală în urma deciziei luate de Curtea de Apel 

(27.11.2014); excluderea PPP, în frunte cu R. Usatîi, din cursa electorală a stîrnit reacţii în rîndul 

politicienilor (27.11.2014); R. Usatîi a părăsit, în toiul nopţii, ţara, de teama de a nu fi arestat 

(28.11.2014). 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PPP 11 min. 11 sec. 0 9 min. 31 sec. 1 min. 40 sec. 

PDM 5 min. 51 sec. 1 min. 36 sec. 3 min. 42 sec. 33 sec. 

PSRM 5 min. 37 sec. 21 sec. 5 min. 01 sec. 15 sec. 

PCRM 5 min. 30 sec. 5 sec. 5 min. 04 sec. 21 sec. 

PLDM 5 min. 06 sec. 28 sec. 4 min. 04 sec. 34 sec. 

PL 4 min. 29 sec. 5 sec. 3 min. 34 sec. 50 sec. 

CI 2 min. 33 sec. 0 2 min. 33 sec. 0 

PPR 2 min. 13 sec. 0 2 min. 02 sec. 11 sec. 

PREZ 2 min. 13 sec. 4 sec. 2 min. 09 sec. 0 

PRIM 2 min. 03 sec. 0 1 min. 57 sec. 6 sec. 

PPNŢ 1 min. 11 sec. 0 1 min. 11 sec. 0 

PPRM 1 min. 06 sec. 0 1 min. 06 sec. 0 

GUV 1 min. 04 sec. 0 1 min. 00 sec. 4 sec. 
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MSPR 1 min. 02 sec. 0 1 min. 02 sec. 0 

MPA 55 sec. 0 55 sec. 0 

PVE 43 sec. 0 43 sec. 0 

Coal 28 sec. 0 17 sec. 11 sec. 

BEAMUV 17 sec. 0 17 sec. 0 

PLR 11 sec. 0 11 sec. 0 

UCM 11 sec. 0 11 sec. 0 

PPM 8 sec. 0 8 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, PPP a fost reflectat direct 3 min. 07 sec., indirect – 8 min. 04 sec., din volumul 

total de timp de 11 min. 11 sec., urmat de PDM, prin intervenţii directe – 1 min. 24 sec. şi indirecte 

– 4 min. 27 sec., din volumul total de timp de 5 min. 51 sec. Pe a treia poziţie a fost mediatizat 

PSRM, care din volumul total de timp de 5 min. 37 sec., a avut intervenţii directe 2 min. 19 sec., iar 

indirecte – 3 min. 18 sec. Din volumul total de timp de 5 min. 30 sec., PCRM a fost mediatizat 

direct 2 min. 28 sec., indirect – 3 min. 02 sec., iar PLDM a fost reflectat direct 1 min. 34 sec., 

indirect – 3 min. 32 sec., din volumul total de timp de 5 min. 06 sec. PL a avut o prezenţă de 4 min. 

29 sec., dintre care direct – 2 min. 33 sec., indirect – 1 min. 56 sec. Aproximativ cu acelaşi volum 

de timp de 2 min. 33 sec. şi 2 min. 13 sec. au fost prezentaţi CI şi PPR, dintre care direct – 1 min. 

47 sec., indirect – 46 sec. şi, respectiv, direct – 38 sec., indirect – 1 min. 35 sec. PPNŢ, din volumul 

total de timp de 1 min. 11 sec., a fost reflectat direct 50 sec., indirect – 21 sec., iar PPRM a fost 

mediatizat direct 50 sec., indirect – 16 sec., din volumul total de timp de 1 min. 06 sec. MSPR a 

avut o prezenţă de 1 min. 02 sec., dintre care direct – 17 sec., indirect – 45 sec. Mai puţin de 1 

minut de timp total au obţinut MPA (intervenţie directă – 25 sec., indirectă – 30 sec., din volumul 

total de 55 sec.), PVE (intervenţie directă – 23 sec., indirectă – 20 sec., din volumul total de 43 

sec.), BEAMUV (intervenţie directă – 13 sec., indirectă – 04 sec., din volumul total de 17 sec.), 

PLR (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 11 sec., din volumul total de 11 sec.), UCM 

(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 11 sec., din volumul total de 11 sec.) şi PPM (intervenţie 

directă – 7 sec., indirectă – 1 sec., din volumul total de 8 sec.). 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV 

CHIŞINĂU”, R. Usatîi a avut o pondere de 19,7%, fiind urmat de D. Chirtoacă şi I. Dodon, 

cu 8,9% şi, respectiv, 8,1%. Liderul PCRM V. Voronin a fost mediatizat în volum de 5,8%, V. 

Filat – cu 5,5%, iar preşedintele Republicii Moldova, N. Timofti, cu 5,2%. V. Pistrinciuc a 

avut o prezenţă de 3,7%, O. Cernei – de 3,5%, I. Ceban – de 3,4%, iar M. Lupu şi V. Mişin au 

fost reflectaţi în volum de 3,2% fiecare. E. Muşuc a obţinut 3,1%, O. Babenco – 2,9%, A. 

Banari – 2,8%, iar V. Plahotniuc şi O. Brega au acumulat 2,5% fiecare. A. Petkov a fost 

mediatizat în volum de 2,2%, iar S. Mocanu – cu 2,1%. Cu aceeaşi cotă procentuală de 2 la 

sută  s-au evidenţiat Gr. Petrenco, M. Ghimpu, V. Cosarciuc şi V. Klimenco. A. Prohniţchi a 

avut o prezenţă de 1,6%, S. Sîrbu – de 1,3%, iar A. Usatîi – de 1,2%, datorită funcţiei pe care 

o deţine.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, R. Usatîi a fost tratat într-un context negativ, în cadrul subiectelor despre: 

Partidul lui R. Usatîi riscă să fie exclus din cursa electorală, pe motiv că a utilizat în cadrul 

scrutinului surse din exterior (26.11.2014); PPP a fost exclus din cursa electorală în urma deciziei 

luate de Curtea de Apel (27.11.2014); excluderea PPP, în frunte cu R. Usatîi, din cursa electorală a 

stîrnit reacţii în rîndul politicienilor (27.11.2014);R. Usatîi a părăsit, în toiul nopţii, ţara, de teama 

de a nu fi arestat (28.11.2014). 

 De asemenea, şi D. Chirtoacă a obţinut o conotaţie negativă prin intermediul subiectelor 

despre: Participarea lui D. Chirtoacă în cadrul emisiunii în Profunzime, unde este solicitat să se 

expună asupra unor decizii a căror legalitate este pusă sub semnul întrebării 24.11.2014); acuzaţii la 

adresa lui D. Chirtoacă aduse de O. Cernei cu patru zile înainte de alegeri (26.11.2014).  

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

R. Usatîi, PPP 8 min. 23 sec. 0 7 min. 17 sec. 1 min. 06 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PL 2 min. 57 sec. 5 sec. 2 min. 02 sec. 50 sec. 

D. Chirtoacă, PRIV 52 sec. 0 28 sec. 24 sec. 

I. Dodon, PSRM 3 min. 27 sec. 11 sec. 3 min. 07 sec. 9 sec. 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 2 min. 29 sec. 5 sec. 2 min. 24 sec. 0 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 2 min. 20 sec. 17 sec. 1 min. 36 sec. 27 sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 2 min. 13 sec. 4 sec. 2 min. 09 sec. 0 

V. Pistrinciuc, PLDM 1 min. 34 sec. 11 sec. 1 min. 23 sec. 0 

V. Pistrinciuc, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 1 min. 30 sec. 0 1 min. 30 sec. 0 
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O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

I. Ceban, PSRM 1 min. 27 sec. 0 1 min. 21 sec. 6sec. 

I. Ceban, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 1 min. 22 sec. 23 sec. 54 sec. 5 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

V. Mişin, PPR 1 min. 21 sec. 0 1 min. 21 sec. 0 

V. Mişin, PRIV 0 0 0 0 

E. Muşuc, PCRM 1 min. 19 sec. 0 1 min. 02 sec. 17 sec. 

E. Muşuc, PRIV 0 0 0 0 

O. Babenco, PDM 1 min. 04 sec. 29 sec. 35 sec. 0 

O. Babanco, PRIV 9 sec. 0 9 sec. 0 

A. Banari, PPNŢ 1 min. 11 sec. 0 1 min. 11 sec. 0 

A. Banari, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 33 sec. 0 12 sec. 21 sec. 

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

O. Brega, CI 1 min. 03 sec. 0 1 min. 03 sec. 0 

O. Brega, PRIV 0 0 0 0 

A. Petkov, PPP 57 sec. 0 57 sec. 0 

A. Petkov, PRIV 0 0 0 0 

S. Mocanu, MPA 53 sec. 0 53 sec. 0 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

G. Petrenco, PPP 50 sec. 0 40 sec. 10 sec. 

G. Petrenco, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL  50 sec. 0 50 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

V. Cosarciuc, PPRM 50 sec. 0 50 sec. 0 

V. Cosarciuc, PRIV 0 0 0 0 

V. Klimenco, MSPR 50 sec. 0 50 sec. 0 

V. Klimenco, PRIV 0 0 0 0 

A. Prohniţchi, PVE 41 sec. 0 41 sec. 0 

A. Prohniţchi, PRIV 0 0 0 0 

S. Sîrbu, PDM 32 sec. 16 sec. 16 sec. 0 

S. Sîrbu, PRIV 0 0 0 0 

A. Usatîi, GUV 31 sec. 0 27 sec. 4 sec. 

V. Tarlev, PPR 24 sec. 0 24 sec. 0 

V. Tarlev, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 5 sec. 0 5 sec. 0 

Iu. Leancă, GUV 16 sec. 0 16 sec. 0 

Iu. Topală, PL 13 sec. 0 13 sec. 0 

Iu. Tropală, PRIV 0 0 0 0 

N. Grozavu, PRIM 16 sec. 0 16 sec. 0 

Z. Greceanîi, PSRM 15 sec. 0 15 sec. 0 

Z. Greceanîi, PRIV 0 0 0 0 

A. Oleinic, PPRM 14 sec. 0 14 sec. 0 

A. Oleinic, PRIV 0 0 0 0 

V. Şelin, BEAMUV 13 sec. 0 13 sec. 0 

V. Şelin, PRIV 0 0 0 0 

V. Gurău, PRIM 9 sec. 0 9 sec. 0 

I. Corman, PDM 7 sec. 0 7 sec. 0 

I. Corman, PRIV 0 0 0 0 

M. Garbuz, PPM 7 sec. 0 7 sec. 0 

M. Garbuz, PRIV 0 0 0 0 

A. Reşetnicov, PCRM 2 sec. 0 2 sec. 0 

A. Reşetnicov, PRIV 0 0 0 0 

A. Candu, PDM 1 sec. 0 1 sec. 0 
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A. Candu, PRIV 0 0 0 0 

D. Diacov, PDM 1 sec. 0 1 sec. 0 

D. Diacov, PRIV 0 0 0 0 

V. Botnari, PDM 1 sec. 0 1 sec. 0 

V. Botnari, 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 – 99,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 0,5%.  
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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 obţinut cea mai mare pondere – 

34,6%. CI a fost mediatizat în volum de 11,4%, PPP – 9,5%, PLR – 8,9%, iar PLDM – 7,8%. 

Reprezentanţii Guvernului şi ai Preşedinţiei Republicii Moldova au fost reflectaţi în volum de 

7,8% şi, respectiv, 4,9%. PCRM a avut o prezenţă de 4,7%, PRIM – 4,1%, iar Coal – 2,7%. 

Cu o prezenţă sub 1% au fost reflectaţi PL, MPA, PFP, PPDA, PARL şi PPR. Se constată un 

dezechilibru în reflectarea concurenţilor electorali în cadrul buletinelor informative ale postului de 

televiziune ”Jurnal TV”, volumul de mediatizare acordat concurentului electoral PDM – 34,6%, 

fiind detaşat de volumul acordat celorlalţi concurenţi electorali – 45,8%.  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

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

pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PDM a obţinut o conotaţie a reflectării, accentuat, negativă, în 

subiectele despre: Candidatul PDM, V. Buliga, a făcut agitaţie electorală ilegală la Spitalul de 

Urgenţă la ora prînzului (24.11.2014); în Casa de cultură din satul Mingir, r-nul Hînceşti, au fost 

depozitate daruri electorale ce aparţin PDM (25.11.2014); mai multe persoane au fost înşelate de un 

cetăţean care are legături directe cu PDM (25.11.2014); candidatul independent O. Cernei acuză 

prim-vicepreşedintele PDM, V. Plahotniuc, că ar sta în spatele firmei de construcţii care a preluat 

clădirea cafenelei Guguţă (26.11.2014); M. Lupu, V. Plahotniuc şi A. Candu sunt în vizorul justiţiei 

olandeze (27.11.2014); observatorii de la Promo Lex au menţionat că PDM şi PLDM sunt campioni 

la mituirea alegătorilor (28.11.2014); O. Cernei este de părerea că R. Usatîi este proiectul 

oligarhului democrat V. Plahotniuc (28.11.2014); în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră, V. 

Năstase a declarat că ”PDM este cel mai ticălos partid” (28.11.2014). 

Într-un context negativ a fost prezentat şi PPP, în subiectele despre: CEC a solicitat Curţii de 

Apel să excludă PPP din cursa electorală (27.11.2014); O. Cernei este de părerea că R. Usatîi, 

liderul PPP, este proiectul oligarhului democrat V. Plahotniuc (28.11.2014). 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PDM 11 min. 40 sec. 0 sec. 5 min. 41 sec. 5 min. 59 sec. 

CI 3 min. 50 sec. 0 sec. 3 min. 50 sec. 0 sec. 

PPP 3 min. 12 sec. 0 sec. 1 min. 22 sec. 1 min. 50 sec. 

PLR 3 min. 1 sec. 0 sec. 3 min. 1 sec. 0 sec. 

PLDM 2 min. 39 sec. 0 sec. 1 min. 52 sec. 47 sec. 

GUV 2 min. 38 sec. 9 sec. 2 min. 15 sec. 14 sec. 

PREZ 1 min. 40 sec. 0 sec. 1 min. 40 sec. 0 sec. 

PCRM 1 min. 35 sec. 0 sec. 1 min. 3 sec. 32 sec. 

PRIM 1 min. 24 sec. 0 sec. 1 min. 15 sec. 9 sec. 
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Coal 54 sec. 0 sec. 0 sec. 54 sec. 

PL 19 sec. 0 sec. 19 sec. 0 sec. 

MPA 16 sec. 16 sec. 0 sec. 0 sec. 

PFP 16 sec. 16 sec. 0 sec. 0 sec. 

PPDA 16 sec. 16 sec. 0 sec. 0 sec. 

PARL 3 sec. 0 sec. 3 sec. 0 sec. 

PPR 3 sec. 0 sec. 3 sec. 0 sec. 

 

 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, PDM a fost reflectat indirect 11 min. 30 sec., direct – 10 sec., din volumul 

total obţinut de 11 min. 40 sec., urmat de CI, cu un volum total de timp de 3 min. 50 sec., dintre 

care direct – 2 min. 19 sec., indirect – 1 min. 31 sec. PPP a avut o prezenţă de 3 min. 12 sec., dintre 

care 32 sec. – direct, 2 min. 40 sec. – indirect. Din volumul total de timp reflectat, PLR a obţinut 3 

min. 01 sec., dintre care direct – 39 sec., indirect – 2 min. 22 sec., iar PLDM a fost mediatizat în 

volum de 2 min. 39 sec., dintre care intervenţii indirecte – 07 sec., directe – 2 min. 32 sec. PCRM a 

avut intervenţii direct 28 sec., indirecte – 1 min. 07 sec., din volumul total de timp de 1 min. 35 sec., 

urmat de PL – cu 19 sec., dintre care direct – 7 sec., indirect – 12 sec. Cu o reflectarea indirectă au 

fost reflectate MPA – 16 sec., PFP – 16 sec., PPDA – 16 sec şi PPR – 3 sec.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, V. 

Plahotniuc a fost reflectat în volum de 23,6%, urmat de O. Cernei şi R. Usatîi, cu 16,6% şi, 

respectiv, 11,6%. D. Chirtoacă a fost mediatizat în volum de 8%, N. Timofti – 7,2%, M. Lupu 

– 6,5%, iar A. Candu – 5,9%. M. Livădaru a avut o prezenţă de 5,2%, iar V. Buliga, de 4,8%. 

Cu aceeaşi cotă procentuală de 2,8 la sută s-au evidenţiat Iu. Leancă (în calitate de prim-

ministru – 39 sec.), V. Filat şi A. Ursachi. V. Negruţa a fost reflectat în volum de 2%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră unii fiind trataţi atît pozitiv, cît 

şi negativ. Astfel, V. Plahotniuc a fost prezentat, accentuat, negativ, în cadrul subiectelor despre: În 

topul celor mai citite ştiri jurnal.md a fost ştirea despre ”Plahotniuc îşi ridică un hotel în Grădina 

Publică „Ştefan cel Mare şi Sfînt” (23.11.2014); activele oligarhului V. Plahotniuc şi ale companiei 

acestuia – Otiv, au fost puse sub sechestru (26.11.2014); candidatul independent O. Cernei acuză 

prim-vicepreşedintele PDM, V. Plahotniuc, că ar sta în spatele firmei de construcţii care a preluat 

clădirea cafenelei Guguţă (26.11.2014); M. Lupu, V. Plahotniuc şi A. Candu sunt în vizorul justiţiei 

olandeze (27.11.2014); O. Cernei este de părerea că R. Usatîi este proiectul oligarhului democrat V. 

Plahotniuc (28.11.2014); killerul moldovean V. Proca a declarat că V. Plahotniuc i-a plătit mai 

multe crime (28.11.2014); în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră, V. Năstase a declarat că ”Ţara 

a fost sfîşiată de M. Lupu şi de toată banda lui Plahotniuc” (28.11.2014). 

Nuanţat negativ a fost şi R. Usatîi, în cadrul subiectelor despre:  CEC a solicitat Curţii de 

Apel să excludă PPP, în frunte cu R. Usatîi, din cursa electorală (27.11.2014); O. Cernei este de 

părerea că R. Usatîi, liderul PPP, este proiectul oligarhului democrat V. Plahotniuc (28.11.2014). 

De o mediatizare negativă a avut parte şi D. Chirtoacă, în subiectele despre: O. Cernei îl 

acuză pe D. Chirtoacă că promovează proiectul construcţiei unui hotel în locul cafenelei Guguţă 

(26.11.2014); consilierii municipali PCRM acuză primarul degrevat D. Chirtoacă că ar  fi favorizat 

agentul economic care a instalat patinoarul din PMAN (27.11.2014).  

Tratat negativ a fost şi M. Lupu, în subiectele despre: M. Lupu, V. Plahotniuc şi A. Candu 

sunt în vizorul justiţiei olandeze (27.11.2014); în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră, V. Năstase 

a declarat că ”Ţara a fost sfîşiată de M. Lupu şi de toată banda lui Plahotniuc” (28.11.2014). 

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V. Plahotniuc, PDM 5 min. 26 sec. 0 2 min. 34 sec. 2 min. 52 sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 3 min. 50 sec. 0 3 min. 50 sec. 0 
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O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

R. Usatîi, PPP 2 min. 40 sec. 0 1 min. 22 sec. 1 min. 18 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PL 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PRIV 1 min. 51 sec. 0 34 sec. 1 min. 17 sec. 

N. Timofti, PREZ 1 min. 40 sec. 0 1 min. 40 sec. 0 

M. Lupu, PDM 1 min. 30 sec. 0 34 sec. 56 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

A. Candu, PDM 50 sec. 0 6 sec. 44 sec. 

A. Candu, PRIV 32 sec. 0 24 sec. 8 sec. 

M. Livădaru, PSP 1 min. 12 sec. 0 1 min. 12 sec. 0 

V. Buliga, PDM 1 min. 7 sec. 0 47 sec. 20 sec. 

V. Buliga, PRIV 0 0 0 0 

Iu Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu Leancă, GUV 39 sec. 0 39 sec. 0 

V. Filat, PLDM 39 sec. 0 24 sec. 15 sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

A. Ursachi, PLR 39 sec. 0 39 sec. 0 

V. Negruţa, PLR 28 sec. 0 28 sec. 0 

D. Recean, PLDM 0 0 0 0 

D. Recean, GUV 22 sec. 0 22 sec. 0 

V. Voronin, PCRM 19 sec. 0 6 sec. 13 sec. 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

I. Corman, PDM 13 sec. 0 13 sec. 0 

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

N. Chirtoacă, PFP 16 sec. 16 sec. 0 0 

N. Chirtoacă, PRIV 0 0 0 0 

V. Costiuc, PPDA 16 sec. 16 sec. 0 0 

V. Costiuc, PRIV 0 0 0 0 

S. Mocanu, MPA 16 sec. 16 sec. 0 0 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

V. Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V. Bumacov, GUV 14 sec. 5 sec. 9 sec. 0 

D. Diacov, PDM 12 sec. 0 12 sec. 0 

D. Diacov, PRIV 0 0 0 0 

N. Grozavu, PRIM 12 sec. 0 12 sec. 0 

O. Efrim, GUV 8 sec. 0 0 8 sec. 

I. Hadârcă, PLR 6 sec. 0 6 sec. 0 

I. Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

M. Sandu, PLDM 0 0 0 0 

M. Sandu, GUV 4 sec. 0 4 sec. 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 – 94%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 6%.  
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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”, PPP a obţinut cea mai mare pondere de 

reflectare – 35,3%, urmat de PDM – cu 16%. Coaliţia a fost mediatizată în volum de 12,5%, 

PLDM – 6,8%, iar PSRM – 6,3%. PCRM a fost reflectat în volum de 5,4%, PL – 3,5%, PPM 

– 2,9%, iar MPA – 2,7%. PPCD a avut o prezenţă de 2,4%, CI – de 1,9%, BEAMUV – de 

1,7%, iar reprezentanţii Guvernului – de 1%. Mai puţin de 1% au obţinut PREZ şi PPNŢ. Se 

constată un dezechilibru în reflectarea concurenţilor electorali în cadrul buletinelor informative ale 

postului de televiziune ”Accent TV”, volumul de mediatizare acordat concurentului electoral PPP – 

35,3%, fiind detaşat de volumul acordat celorlalţi concurenţi electorali – 50,3%. 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

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

negativ. Astfel, printr-o conotaţie total negativă a fost prezentată Coaliţia de guvernare, în cadrul 

subiectelor despre: A. Petkov a declarat că acceptă de a candida pe listele PPP, pentru a continua 

lupta cu autorităţile, care duc o activitate criminală, subordonîndu-şi justiţia şi structurile statului 

(23.11.2014); liderul PPP, R. Usatîi, a declarat că autorităţile pregătesc o excludere ilegală a 

formaţiunii sale din cursa electorală (23.11.2014); D. Rogozin, viceprim-ministru al Federaţiei 

Ruse, a declarat că excluderea de către autorităţi a PPP din cursa electorală va „ridica întrebări din 

partea Rusiei” (23.11.2014); Gr. Petrenco a declarat că autorităţile rescriu istoria şi discreditează 

mişcarea antifascistă ANTIFA (25.11.2014); P. Şornikov a declarat că mediatizarea aşa-zisei 

grupări extremiste, nu este altceva decît o încercare a guvernării de a isteriza societatea şi a falsifica 

alegerile (25.11.2014); A. Petkov a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că guvernarea a 

purces la reprimarea echipei PPP, în ciuda faptului că nu există o decizie irevocabilă de excludere a 

ei din cursa electorală (28.11.2014); A. Plugaru, candidat PPM, a declarat în cadrul unei conferinţe 

de presă, că excluderea PPP este o încălcare a drepturilor alegătorilor, coaliţia de la guvernare 

blocînd astfel campania electorală, care devine neconstituţională (28.11.2014). 

O mediatizare, evident, negativă a avut-o PDM, prin difuzarea subiectelor despre: Votînd 

împotriva lui V. Ponta, aflat în parteneriat politic cu PDM-ul lui V. Plahotniuc, oamenii au votat şi 

contra celui din urmă element criminal – PDM (23.11.2014); Gr. Petrenco, candidat PPP, a declarat 

că informaţia răspîndită în mass-media privind persoanele cu viziuni extremiste  reprezintă, de fapt, 

încercări de a ascunde unele provocări organizate de V. Plahotniuc (23.11.2014); D. Bordug, 

vicepreşedinte MPA, este de părere că PDM şi-a pierdut imaginea cînd l-a inclus pe V. Plahotniuc 

pe lista electorală (24.11.2014); I. Dodon a declarat că V. Voronin s-a transformat în portavoce a 

PDM şi a lui Plahotniuc (25.11.2014) etc. 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 
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PPP 51 min. 45 sec. 02 min. 30 sec. 45 min. 58 sec. 17 sec. 

PDM 23 min. 29 sec. 0 08 min. 08 sec. 15 min. 21 sec. 

Coal 18 min. 21 sec. 0 15 sec. 18 min. 16 sec. 

PLDM 09 min. 54 sec. 0 05 min. 54 sec. 04 min. 00 sec. 

PSRM 09 min. 17 sec. 19 sec. 08 min. 58 sec. 0 

PCRM 07 min. 57 sec. 18 sec. 04 min. 29 sec. 03 min. 10 sec. 

PL 05 min. 05 sec. 0 02 min. 18 sec. 02 min. 47 sec. 

PPM 04 min. 19 sec. 0 04 min. 19 sec. 0 

MPA 03 min. 58 sec. 0 03 min. 58 sec. 0 

PPCD 03 min. 27 sec. 0 03 min. 27 sec. 0 

CI 02 min. 49 sec. 0 02 min. 49 sec. 0 

BEAMUV 02 min. 32 sec. 0 02 min. 32 sec. 0 

GUV 01 min. 29 sec. 0 0 01 min. 29 sec. 

PREZ 01 min. 07 sec. 0 55 sec. 12 sec. 

PPNŢ 59 sec. 0 32 sec. 27 sec. 

 

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, cu excepţia PPP, care a fost cel mai mediatizat concurent electoral atît direct – 26 

min. 03 sec., cît şi indirect – 24 min. 07 sec, din volumul total de timp de 50 min. 10 sec., urmat de 

PDM – cu 23 min. 29 sec, care a fost reflectat direct 2 min. 21 sec., iar indirect – 21 min. 08 sec. 

Aproximativ cu acelaşi volum total de timp s-au evidenţiat PLDM şi PSRM – cu 9 min. 54 sec. şi 9 

min. 17 sec., dintre care direct – 1 min. 22 sec., indirect – 8 min. 32 sec. şi, respectiv, direct – 4 

min. 09 sec., indirect – 5 min. 08 sec. PPM a obţinut o prezenţă de 4 min. 19 sec., prin intervenţii 

directe – 2 min. 30 sec., indirecte – 1 min. 49 sec., iar MPA – 3 min. 58 sec., dintre care direct – 2 

min. 50 sec., indirect – 1 min. 08 sec. PPCD a fost prezentat în volum de 3 min. 27 sec., cu 2 min. 

39 sec. – direct, şi cu 48 sec. – indirect, urmat de CI – cu 2 min. 49 sec., dintre care direct – 2 min. 

12 sec., indirect – 37 sec. Din volumul total de timp de 2 min. 32 sec., BEAMUV a fost reflectat 

direct 2 min. 05 sec., indirect – 27 sec. Concurenţii electorali PCRM (7 min. 57 sec.), PL (5 min. 05 

sec.) şi PPNŢ (59 sec.) au fost reflectaţi doar indirect.  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

partea dominantă a reflectării, de 22,6%, a fost dedicată lui R. Usatîi, fiind urmat de V. 

Plahotniuc şi A. Petkov, cu 12,6% şi, respectiv, 11,7%. Gr. Petrenco a fost mediatizat în 

volum de 10%, iar I. Dodon şi V. Filat au avut aproximativ aceeaşi cotă procentuală de 7,5 la 

sută şi, respectiv, 7,2 la sută. Cu aceeaşi pondere de reflectare de 3,5% s-au evidenţiat Iu. 

Roşca şi D. Chirtoacă. O. Cernei a avut o prezenţă de 2,9%, V. Voronin – de 2,6%, V. Şelin – 

de 2,3%, M. Lupu – de 2,2%, iar S. Mocanu – de 2,1%. D. Bodrug şi D. Diacov au fost 

mediatizaţi cu 1,9 la sută fiecare. A. Candu a obţinut 1,3%, iar N. Timofti, F. Ghelici şi M. 

Ghimpu au acumulat 1% fiecare. Datorită funcţiei pe care o deţine, D. Recean a avut o 

prezenţă de 0,9%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ, excepţie făcînd V. Plahotniuc, care a avut parte de o mediatizare, proeminent, 

negativă, în cadrul subiectelor despre: Votînd împotriva lui V. Ponta, aflat în parteneriat politic cu 

PDM-ul lui V. Plahotniuc, oamenii au votat şi contra celui din urmă element criminal – PDM 

(23.11.2014); A. Petkov a declarat că: ”Voi fi cu cei care vor împiedica accederea bandei lui V. 

Plahotniuc în Parlament” (23.11.2014); R. Usatîi s-a adresat direct simpatizanţilor săi să iasă la 

proteste în scopul detronării regimului V. Plahotniuc şi V. Filat (23.11.2014); Gr. Petrenco, 

candidat PPP, a declarat că informaţia răspîndită în mass-media privind persoanele cu viziuni 

extremiste  reprezintă, de fapt, încercări de a ascunde unele provocări organizate de V. Plahotniuc 

(23.11.2014); D. Bordug, vicepreşedinte MPA, este de părerea că PDM şi-a pierdut imaginea cînd l-

a inclus pe V. Plahotniuc pe lista electorală (24.11.2014); I. Dodon a declarat că V. Voronin s-a 

transformat în portavoce a PDM şi a lui Plahotniuc (25.11.2014); P. Şornikov a declarat că tema 

extremismului este lansată pentru a-i permite lui V. Plahotniuc să se ocupe în continuare de furturi 

(25.11.2014); O. Cernei a declarat că D. Chirtoacă este complice cu V. Plahotniuc la acapararea 

unui teren pe teritoriul Grădinii Publice (27.11.2014); A. Petkov a declarat că eliminarea PPP din 

cursa electorală sînt nişte acţiuni orchestrate de V. Filat şi V. Plahotniuc (28.11.2014). 

Mediatizat negativ a fost şi V. Filat, în cadrul subiectelor despre: R. Usatîi s-a adresat direct 

simpatizanţilor săi să iasă la proteste, în scopul detronării regimului V. Plahotniuc şi V. Filat 

(23.11.2014); I. Dodon a declarat că PCRM a solicitat CEC ridicarea pragului electoral pentru 

formaţiunea sa, în urma înţelegerii între PLDM, PDM şi PCRM (28.11.2014); A. Petkov a declarat 

că eliminarea PPP din cursa electorală sînt nişte acţiuni orchestrate de V. Filat şi V. Plahotniuc 

(28.11.2014). 

Într-o conotaţie negativă a fost reflectat şi D. Chirtoacă, în subiectele despre: În timpul 

vizitei lui P. Poroşenko, D. Chirtoacă le-a ordonat poliţiştilor să nu permită protestatarilor să se 

apropie de reşedinţa Preşedintelui Republicii Moldova (23.11.2014); O. Cernei a declarat că D. 

Chirtoacă este complice cu V. Plahotniuc la acapararea unui teren pe teritoriul Grădinii Publice 

(27.11.2014). 
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Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

R. Usatîi, PPP 19 min. 44 sec. 01 min. 10 sec. 18 min. 34 sec. 0 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

V. Plahotniuc, PDM 11 min. 34 sec. 0 24 sec. 11 min. 10 

sec. 

V. Plahotniuc, PRIV 21 sec. 0 0 21 sec. 

A. Petkov, PPP 11 min. 22 sec. 01 min. 20 sec. 10 min. 02 sec. 0 

A. Petkov, PRIV 0 0 0 0 

G. Petrenco, PPP 09 min. 45 sec. 0 09 min. 28 sec. 17 sec. 

G. Petrenco, PRIV 0 0 0 0 

I. Dodon, PSRM 07 min. 20 sec. 19 sec. 07 min. 01 sec. 0 

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 07 min. 00 sec. 0 03 min. 53 sec. 03 min. 07 

sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Roşca, PPCD 03 min. 27 sec. 0 03 min. 27 sec. 0 

Iu. Roşca, PRIV 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PL 03 min. 22 sec. 0 35 sec. 02 min. 47 

sec. 

D. Chirtoacă, PRIV 0 0 0 0 

O. Cernei, CI 02 min. 49 sec. 0 44 sec. 1 min. 51 

sec. 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

V. Voronin, PCRM 02 min. 35 sec. 0 44 sec. 01 min. 51 

sec. 

V. Voronin, PRIV 0 0 0 0 

V. Şelin, BEAMUV 02 min. 13 sec. 0 02 min. 13 sec. 0 

V. Şelin, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 02 min. 07 sec. 0 01 min. 38 sec. 29 sec. 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

S. Mocanu, MPA 02 min. 04 sec. 0 02 min. 04 sec. 0 

S. Mocanu, PRIV 0 0 0 0 

D. Bodrug, MPA 01min. 54 sec. 0 01 min. 54 sec. 0 

D. Bodrug, PRIV 0 0 0 0 

D. Diacov, PDM 01 min. 52 sec. 0 01 min. 52 sec. 0 

D. Diacov, PRIV 0 0 0 0 

A. Candu, PDM 01 min. 19 sec. 0 01 min. 04 sec. 15 sec. 

A. Candu, PRIV 0 0 0 0 

N. Timofti, PREZ 01 min. 07 sec. 0 55 sec. 12 sec. 

F. Ghelici, PPM 01 min. 05 sec. 0 01 min. 05 sec. 0 

M. Ghimpu, PL 01 min. 03 sec. 0 01 min. 03 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

D. Recean, PLDM 0 0 0 0 

D. Recean, GUV 54 sec. 0 0 54 sec. 

V. Pistrinciuc, PLDM 20 sec. 0 20 sec. 0 

V. Pistrinciuc, PRIV 0 0 0 0 

V. Munteanu, PL 13 sec. 0 13 sec. 0 

V. Munteanu, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 03 sec. 0 03 sec. 0 

Iu. Leancă, GUV 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 – 95,5%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 4,5%.  
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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”, PLDM a avut cea mai mare pondere de 

reflectare, de 25,9%, urmat de PPP – cu 12,5%. Reprezentanţii Guvernului au fost 

mediatizaţi în volum de 11,9%, PSRM – 10,4%, PREZ – 9%, iar PDM – 8,9%. Aproximativ 

cu aceeaşi cotă s-au evidenţiat PL, cu 6,1%, şi PCRM, cu 6%. PCR a obţinut 3,6%, PPR – 

2,6%, iar PARL – 1,8%. Cu o prezenţă sub 1% au fost reflectaţi Coal şi PLR. Se constată un 

dezechilibru în reflectarea concurenţilor electorali în cadrul buletinelor informative ale postului de 

televiziune ”Euro TV”, volumul de mediatizare acordat concurentului electoral PLDM – 25,9%, 

fiind detaşat de volumul acordat celorlalţi concurenţi electorali – 50,6%. 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul buletinelor de ştiri difuzate de postul de 

televiziune ”Euro TV” a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, cît şi negativ. Astfel, 

PLDM s-a evidenţiat printr-o conotaţie pozitivă în cadrul subiectelor despre: Cu aportul liderului 

PLDM, V. Filat, a fost inaugurat bustul poetului D. Matcovschi, în satul său de baştină 

(24.11.2014); un post de salvatori şi pompieri a fost inaugurat în satul Vadul lui Raşcov, la 

eveniment a fost prezent şi V. Filat (24.11.2014); liderul PLDM, V. Filat, a fost decorat de 

preşedintele României, T. Băsescu, cu Ordinul Naţional Serviciul Divin (25.11.2014); în cadrul 

unui briefing, liderul PLDM, V. Filat, a menţionat succesele PLDM în ultimii patru ani 

(27.11.2014); primul Centru de screening colonoscopic a fost inaugurat la Institutul Oncologic, la 

care a participat şi V. Filat (28.11.2014); cu aportul PLDM, satul Porumbeşti din raionul Cantemir 

are cea mai modernă grădiniţă, după 23 de ani de aşteptare (27.11.2014). 

Mediatizat în context pozitiv a fost şi Guvernul, prin difuzarea subiectelor despre: Centrul 

de monitorizare şi Control Trafic a fost dotat din partea Guvernului cu telefoane noi, tablete şi 

calculatoare (24.11.2014); la Şoldăneşti a fost inaugurat Serviciul de separare a deşeurilor, la 

eveniment a fost prezent premierul Iu. Leancă (25.11.2014); UTM s-a ales cu un centru de cercetări 

în vinificaţie, la inaugurare a participat premierul Iu. Leancă (28.11.2014). 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţia 

pozitiv neutru negativ 

PLDM 7 min. 10 sec. 1 min. 50 sec. 5 min. 20 sec. 0 

PPP 3 min.27 sec. 0 3 min. 27 sec. 0 

GUV 3 min. 18 sec. 1 min. 2 min. 18 sec. 0 

PSRM 2 min.52 sec. 0 2 min. 52 sec. 0 

PREZ 2 min.30 sec. 33 sec. 1 min. 57 sec. 0 

PDM 2 min. 28 sec. 33 sec. 1 min. 55 sec. 0 

PL 1 min.42 sec. 0 1 min. 42 sec. 0 

PCRM 1 min. 39 sec. 0 1 min. 39 sec. 0 

PCR 59 sec. 0 59 sec. 0 
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PPR 43 sec. 0 43 sec. 0 

PARL 30 sec. 0 30 sec. 0 

Coal 15 sec. 7 sec. 8 sec. 0 

PLR 8 sec. 0 8 sec. 0 

 

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

 

 
 

În perioada de raport 23-30 noiembrie 2014, postul de televiziune ”Euro TV” a reflectat 

partidele politice atît direct, cît şi indirect. Astfel, pe prima poziţie se află PLDM, cu intervenţii 

directe – 4 min. 12 sec., indirecte – 2 min. 58 sec., din volumul total de timp de 7 min. 10 sec., fiind 

urmat de PPP – cu 3 min. 27 sec., dintre care direct – 47 sec., indirect – 2 min. 40 sec. PSRM a fost 

mediatizat în volum de 2 min. 52 sec., dintre care direct – 43 sec., indirect – 2 min. 09 sec. Din 

volumul total de timp de 2 min. 28 sec., PDM a fost reflectat direct 48 sec., indirect – 1 min. 40 sec. 

Aproximativ cu acelaşi volum de timp de 1 min. 42 sec. şi 1 min. 39 sec. au fost mediatizate PL şi, 

respectiv, PCRM, dintre care direct – 19 sec., indirect – 1 min. 23 sec. şi, respectiv, direct – 17 sec., 

indirect – 1 min. 22 sec. Mai puţin de 1 min. din volumul total de timp au obţinut PCR (intervenţie 

directă – 25 sec., indirectă – 34 sec., din volumul total de 59 sec.) şi PPR (intervenţie directă – 24 

sec., indirectă – 19 sec., din volumul total de 43 sec.) şi PLR intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 

08 sec., din volumul total de 08 sec.). 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

V. Filat a avut cea mai mare pondere de reflectare, de 31,9%, fiind urmat de R. Usatîi şi N. 

Timofti, cu aproximativ acelaşi volum de mediatizare, de 12,4% şi, respectiv, 12,1%. I. Dodon 

a obţinut 11,2%, iar Iu. Leancă – 6,3% datorită funcţiei pe care o deţine. Liderul PDM, M. 

Lupu, a avut o cotă de 5,5%, D. Recean – de 4,1% (în calitate de ministru – 51 sec.), V. 

Voronin – de 3,9%, iar R. Popa – de 3,7%. O. Babenco a fost reflectat în volum de 3,5%, A. 

Usatîi – de 3,1% (în calitate de ministru – 39 sec.), iar M. Ghimpu – de 2,3%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, liderul PLDM, V. Filat s-a evidenţiat printr-o conotaţie pozitivă în cadrul 

subiectelor despre: Cu aportul liderului PLDM, V. Filat, a fost inaugurat bustul poetului D. 

Matcovschi, în satul său de baştină (24.11.2014); un post de salvatori şi pompieri a fost inaugurat în 

satul Vadul lui Raşcov, la eveniment a fost prezent şi V. Filat(24.11.2014); Liderul PLDM, V. 

Filat,a fost decorat de preşedintele României, T. Băsescu, cu Ordinul Naţional Serviciul Divin 

(25.11.2014); în cadrul unui briefing, liderul PLDM, V. Filat, a menţionat succesele PLDM în 

ultimii patru ani (27.11.2014); primul Centru de screening colonoscopic a fost inaugurat la Institutul 

Oncologic, la care a participat şi V. Filat (28.11.2014); Satul Porumbeşti din raionul Cantemir are 

cea mai modernă grădiniţă, după 23 de ani de aşteptare, la inaugurare a participat şi V. Filat 

(27.11.2014). 

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

V Filat, PLDM 6 min.37 sec. 1 min. 50 sec. 4 min. 47 sec. 0 

V  Filat, PRIV 0 0 0 0 

R  Usatîi PPP 2 min.34 sec. 0 2 min. 34 sec. 0 

R  Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

N  Timofti, PREZ 2 min.30 sec. 33 sec. 1 min. 57 sec. 0 

I Dodon, PSRM 2 min. 19 sec. 0 2 min. 19 sec. 0 

I Dodon, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 1 min. 18 sec. 11 sec. 1 min. 7 sec. 0 

M  Lupu, PDM 1 min. 8 sec. 33 sec. 35 sec. 0 

M  Lupu, PRIV 0 0 0 0 

D  Recean, GUV 51 sec. 20 sec. 31 sec. 0 

D  Recean, PLDM 0 0 0 0 
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V Voronin, PCRM 49 sec. 0 49 sec. 0 

V Voronin, PRIV 0 0 0 0 

R Popa, PCR 46 sec. 0 46 sec. 0 

R Popa, PRIV 0 0 0 0 

O Babenco, PPR 43 sec. 0 43 sec. 0 

O Babenco, PRIV 0 0 0 0 

R  Usatîi, GUV 39 sec. 10 sec. 29 sec. 0 

R  Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

M. Ghimpu, PL 29 sec. 0 29 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

V. Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

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

I. Corman, PDM 0 0 0 0 

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

D. Chirtoacă, PL 10 sec. 0 10 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIM 0 0 0 0 

S Sîrbu, PDM 10 sec. 0 10 sec. 0 

S Sîrbu, PRIV 0 0 0 0 

O Bodişteanu, PDM 4 sec. 0 4 sec. 0 

O Bodişteanu, PRIV 0 0 0 0 

V Munteanu, PL 3 sec. 0 3 sec. 0 

V Munteanu, PRIV 0 0 0 0 

C. Fusu, PRIV 3 sec. 0 3 sec. 0 

C. Fusu,  PL 0 0 0 0 

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

V Plahotniuc, 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 – 100%.  
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RTR Moldova 

 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, partea dominantă a reflectării, de 

27,7%, a fost obţinută de PPP, fiind urmat de PSRM – cu 16,6%. Aproximativ cu aceeaşi 

pondere de reflectare, de 14,7% şi 14,5%, s-au evidenţiat PCRM şi PDM. PLDM a obţinut 

9,2%, Coal – 5,4%, iar PPR – 4,5%. Reprezentanţii Guvernului au fost mediatizaţi în volum 

de 2,2%, MSPR – de 2,1%, iar PLR – de 1,7%. Cu o prezenţă sub 1% au fost reflectaţi 

PRIM, PREZ şi PL.  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

 Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

televiziune ”RTR Moldova”  au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît 

pozitiv, cît şi negativ. Astfel, PDM a obţinut o conotaţie pozitivă prin subiectul despre: M. Lupu a 

declarat că PDM va asigura după scrutin parcursul european al ţării (24.11.2014); liderul PDM, M. 

Lupu, a venit cu un mesaj pentru cetăţeni înainte de scrutin, reiterînd priorităţile democraţilor 

(28.11.2014). 

 Într-o accentuată conotaţie negativă a fost reflectat şi PPP, în cadrul subiectelor despre: CEC 

a convocat o şedinţă extraordinară pentru excluderea din cursa electorală a PPP (25.11.2014); 

şedinţa de judecată în cadrul căreia va fi examinată solicitarea CEC cu privire la excluderea din 

cursa electorală a PPP (27.11.2014); preşedintele CEC, I. Ciocan, a declarat, într-o emisiune TV, că, 

în cazul propunerii excluderii din cursa electorală a PPP,  a fost respectată legea (27.11.2014). 

 Mediatizat negativ a fost şi PSRM, în cadrul subiectului despre: Liderul PCRM, V. Voronin, 

a anunţat  că CEC va examina sesizarea comuniştilor privind majorarea pragului electoral pentru 

PSRM (27.11.2014), şi PCRM, în cadrul subiectelor despre: I. Dodon a declarat că PCRM a devenit 

satelitul oligarhilor de la putere, care vor să excludă şi socialiştii din cursa electorală (27.11.2014); 

liderul PSRM, I. Dodon, a declarat că V. Voronin doreşte excluderea PSRM din cursa electorală, 

avînd o înţelegere cu PDM şi PLDM (28.11.2014). 

 O prezentare total negativă a avut Coaliţia de guvernare, prin subiectele despre: Într-un 

mesaj video, V. Voronin vine cu un mesaj către cetăţeni să nu voteze pentru actuala guvernare 

(24.11.2014); liderul PSRM, I. Dodon, a declarat că guvernarea utilizează trei metode de a se 

menţine la putere: isterizarea populaţiei, falsificarea alegerilor şi formarea unei coaliţii largi cu 

PCRM (25.11.2014). 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PPP 04 min. 27 sec. 08 sec. 02 min. 50 sec. 01 min. 29 sec. 

PSRM 02 min. 40 sec. 0 sec. 02 min. 09 sec. 31 sec. 
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PCRM 02 min. 22 sec. 15 sec. 01 min. 31 sec. 36 sec. 

PDM 02 min. 20 sec. 34 sec. 01 min. 34 sec. 12 sec. 

PLDM 01 min. 29 sec. 10 sec. 01 min. 15 sec. 04 sec. 

Coal 52 sec. 0 sec. 0 sec. 52 sec. 

PPR 43 sec. 0 sec. 43 sec. 0 sec. 

GUV 21 sec. 21 sec. 0 sec. 0 sec. 

MSPR 20 sec. 0 sec. 20 sec. 0 sec. 

PLR 16 sec. 0 sec. 16 sec. 0 sec. 

PRIM 08 sec. 0 sec. 08 sec. 0 sec. 

PREZ 04 sec. 0 sec. 04 sec. 0 sec. 

PL 02 sec. 0 sec. 02 sec. 0 sec. 

 

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

 

 
 

În perioada de raport, postul de televiziune ”RTR Moldova” a reflectat partidele politice 

doar în intervenţii indirecte. Astfel, PPP a obţinut 4 min. 27 sec., PSRM – 2 min. 40 sec., PCRM – 

2 min. 22 sec., PDM – 2 min. 20 sec., PLDM – 1 min. 29 sec., PPR – 43 sec., MSPR – 20 sec., PLR 

– 16 sec., iar PL – 2 sec. 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, 

R. Usatîi a obţinut cea mai mare cotă de reflectare – 23,3%, urmat de I. Dodon – cu 16,5%. 

Liderul PDM, M. Lupu, a avut o prezenţă de 11,5%, V. Voronin – de 10,6%, V. Filat – de 

7,5%, iar Gr. Petrenco – de 6,8%. V. Mişin şi Iu. Leancă (în calitate de prim-ministru – 21 

sec., în calitate de membru PLDM – 14 sec.) au acumulat aproximativ acelaşi volum 

procentual de 5,5 la sută şi, respectiv, 5,2 la sută. A. Petkov a fost mediatizat în volum de 

3,7%, V. Buliga – de 3,2%, V. Plahotniuc – de 3,1%, iar V. Klimenco – de 3%.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, liderul PDM, M. Lupu, a obţinut o conotaţie pozitivă în cadrul subiectelor 

despre:  M. Lupu a declarat că PDM va asigura după scrutin parcursul european al ţării 

(24.11.2014); liderul PDM, M. Lupu, a venit cu un mesaj pentru cetăţeni înainte de scrutin, reiterînd 

priorităţile democraţilor (28.11.2014). 

 Într-o accentuată, conotaţie negativă a fost reflectat şi R. Usatîi, în cadrul subiectelor despre: 

CEC a convocat o şedinţă extraordinară pentru excluderea din cursa electorală a PPP (25.11.2014); 

şedinţa de judecată în cadrul căreia va fi examinată solicitarea CEC cu privire la excluderea din 

cursa electorală a PPP (27.11.2014); preşedintele CEC, I. Ciocan, a declarat, într-o emisiune TV, că, 

în cazul propunerii excluderii din cursa electorală a PPP,  a fost respectată legea (27.11.2014). 

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

R. Usatîi, PPP 02 min. 38 sec. 0 sec. 01 min. 11 sec. 01 min. 27 sec. 

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

I. Dodon, PSRM 01 min. 52 sec. 0 sec. 01 min. 52 sec. 0 sec. 

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

M. Lupu, PDM 01 min. 18 sec. 27 sec. 43 sec. 08 sec. 

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

V. Voronin, PCRM 01 min. 12 sec. 15 sec. 42 sec. 15 sec. 

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

V. Filat, PLDM 51 sec. 04 sec. 47 sec. 0 sec. 

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

G. Petrenco, PPP 46 sec. 0 sec. 44 sec. 02 sec. 

G. Petrenco, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Mişin, PPR 37 sec. 0 sec. 37 sec. 0 sec. 

V. Mişin, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

Iu. Leancă, PLDM 14 sec. 0 sec. 14 sec. 0 sec. 
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Iu. Leancă, GUV 21 sec. 21 sec. 0 sec. 0 sec. 

A. Petkov, PPP 25 sec. 0 sec. 25 sec. 0 sec. 

A. Petkov, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

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

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

V. Plahotniuc, PDM 21 sec. 0 sec. 21 sec. 0 sec. 

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

V. Klimenco, MSPR 20 sec. 0 sec. 20 sec. 0 sec. 

V. Klimenco, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

I. Hadârcă, PLR 16 sec. 0 sec. 16 sec. 0 sec. 

I. Hadârcă, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

L. Palihovici, PLDM 12 sec. 0 sec. 12 sec. 0 sec. 

L. Palihovici, PARL 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

V. Tarlev, PPR 12 sec. 0 sec. 12 sec. 0 sec. 

V. Tarlev, PRIV 0 sec. 0 sec. 0 sec. 0 sec. 

N. Timofti, PREZ 04 sec. 0 sec. 04 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 – 95,7%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 4,3%.  
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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”, PPP a obţinu cea mai mare pondere de 

reflectare – 20,8%, fiind urmat de PDM şi PLDM, cu 15% şi, respectiv, 12,5%. 

Reprezentanţii Guvernului au fost mediatizaţi în volum de 9,5%, PCRM – 7,6%, PREZ – 

7,4%, iar PLR – cu 5,7%. PPR a avut o prezenţă în volum de 5,3%, PARL – de 4,4%, PL –de 

4,1%, PSRM – de 3,7%, iar PRIM – de 1,2%. Cu o prezenţă sub 1% au fost reflectaţi CI, 

Coal, MSPR, PPRM şi MPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Subiecţii politici mediatizaţi în cadrul buletinelor informative difuzate de postul de 

televiziune ”Ren Moldova”  au avut o conotaţie a reflectării, în general, neutră, unii fiind trataţi atît 

pozitiv, cît şi negativ. Excepţie făcînd PPP, care s-a evidenţiat printr-o conotaţie a reflectării 

negativă, în subiectele despre: Cu 7 voturi pro şi 2 contra, CEC a decis să solicite Curţii de Apel 

excluderea PPP, condus de R. Usatîi, din cursa electorală (26.11.2014); Curtea de Apel a anunţat că 

PPP, în frunte cu R. Usatîi, a fost exclus din cursa electorală (27.11.2014); Mişcarea Ravnopravie s-

a retras din componenţa PPP şi cursa electorală (27.11.2014). 

 

Detaliere: 

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

PPP 6 min. 27 sec. 17 sec. 4 min. 33 sec. 1 min. 37 sec. 

PDM 4 min. 39 sec. 35 sec. 4 min. 04 sec. 0 

PLDM 3 min. 53 sec. 28 sec. 3 min. 21 sec. 4 sec. 

GUV 2 min. 56 sec. 0 2 min. 56 sec. 0 

PCRM 2 min. 22 sec. 0 2 min. 22 sec. 0 

PREZ 2 min. 17 sec. 0 2 min. 17 sec. 0 

PLR 1 min. 47 sec. 0 1 min. 47 sec. 0 

PPR 1 min. 38 sec. 0 1 min. 21 sec. 17 sec. 

PARL 1 min. 22 sec. 0 1 min. 22 sec. 0 

PL 1 min. 17 sec. 0 1 min. 17 sec. 0 

PSRM 1 min. 08 sec. 0 1 min. 08 sec. 0 

PRIM 22 sec. 0 22 sec. 0 

CI 17 sec. 0 17 sec. 0 

Coal 15 sec. 0 1 sec. 14 sec. 

MSPR 14 sec. 0 14 sec. 0 

PPRM 5 sec. 0 5 sec. 0 

MPA 3 sec. 0 3 sec. 0 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 

 

 
 

În perioada de raport, în ştirile electorale, partidele politice au fost reflectate atît direct, cît şi 

indirect. Astfel, din volumul total de timp de 6 min. 18 sec., PPP a fost reflectat atît direct – 2 min. 

25 sec., cît şi indirect – 3 min. 53 sec., urmat de PDM – cu 4 min. 39 sec., dintre care direct – 2 min. 

07 sec., indirect – 2 min. 32 sec. PLDM a avut o prezenţă de 3 min. 53 sec., cu intervenţii directe de 

2 min. 23 sec., şi indirecte – 1 min. 30 sec., iar PCRM a fost mediatizat direct 27 sec., iar indirect – 

1 min. 55 sec., din volumul total de timp de 2 min. 22 sec. Aproximativ cu acelaşi volum de 

reflectare de 1 min. 47 sec. şi 1 min. 38 sec. au fost mediatizaţi PLR şi PPR, dintre care direct – 1 

min. 03 sec., indirect – 44 sec. şi, respectiv, direct – 46 sec., indirect – 52 sec. Din volumul total de 

timp de 1 min. 17 sec. PL a avut intervenţii directe 35 sec., indirecte – 42 sec., fiind urmat de PSRM 

– cu 1 min. 08 sec., dintre care direct – 28 sec., indirect – 40 sec. Mai puţin de 1 min. din volumul 

total de timp au obţinut CI (intervenţie directă – 15 sec., indirectă – 02 sec., din volumul total de 17 

sec.), MSPR  (intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 14 sec., din volumul total de 14 sec.), PPRM 

(intervenţie directă – 0 sec., indirectă – 05 sec., din volumul total de 05 sec.) şi MPA (intervenţie 

directă – 0 sec., indirectă – 03 sec., din volumul total de 03 sec.).  
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, 

liderul PPP, R. Usatîi, a avut o pondere de 19,4%, fiind urmat de V. Filat – cu 11,5%. M. 

Lupu a fost reflectat în volum de 11,3%, iar V. Voronin – cu 10,1%. Datorită funcţiei pe care 

o deţine, N. Timofti a fost mediatizat în volum de 9,5%, I. Corman – cu 6,4% (în calitate de 

preşedinte al Parlamentului – 58 sec., în calitate de membru PDM – 35 sec.), V. Mişin – cu 

5,6%, iar Iu. Leancă, în calitate de prim-ministru, a obţinut 5,4%. V. Gurău a avut o prezenţă 

de 4,4%, M. Ghimpu – de 4,3%, I. Dodon – de 4,1%, iar V. Ştreleţ – de 3%. M. Babuc şi O. 

Babenco au obţinut aproximativ acelaşi volum procentual de 2,6 la sută şi, respectiv, 2,5 la 

sută.  
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Conotaţia reflectării liderilor politici a fost, în general, neutră, unii fiind trataţi atît pozitiv, 

cît şi negativ. Astfel, I. Corman a obţinut o conotaţie pozitivă în cadrul subiectului despre: I. 

Corman în vizită la Academia Militară ”Alexandru cel Bun”, unde le-a vorbit studenţilor despre 

principiile promovate de PDM, în ceea ce priveşte stabilitatea şi pacea în Republica Moldova 

(25.11.2014). 

De o conotaţie a reflectării negativă a avut parte R. Usatîi, în cadrul subiectelor despre: Cu 7 

voturi pro şi 2 contra, CEC a decis să solicite Curţii de Apel excluderea PPP, condus de R. Usatîi, 

din cursa electorală (26.11.2014); Curtea de Apel a anunţat că PPP, în frunte cu R. Usatîi, a fost 

exclus din cursa electorală (27.11.2014). 

 

Detaliere:  

 

Subiect Timp total Conotaţie 

pozitivă neutră negativă 

R. Usatîi, PPP 4 min. 41 sec. 4 sec. 4 min. 04 sec. 33 sec. 

R. Usatîi, PRIV 0 0 0 0 

V. Filat, PLDM 2 min. 47 sec. 22 sec. 2 min. 21 sec. 4 sec. 

V. Filat, PRIV 0 0 0 0 

M. Lupu, PDM 2 min. 43 sec. 0 2 min. 43 sec. 0 

M. Lupu, PRIV 0 0 0 0 

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

V. Voronin, PRIV 1 min. 47 sec. 0 1 min. 47 sec. 0 

N. Timofti, PREZ 2 min. 17 sec. 0 2 min. 17 sec. 0 

I. Corman, PDM 35 sec. 35 sec. 0 0 

I. Corman, PARL 58 sec. 0 58 sec. 0 

V. Mişin, PPR 1 min. 21 sec. 0 1 min. 21 sec. 0 

V. Mişin, PRIV 0 0 0 0 

Iu. Leancă, PLDM 0 0 0 0 

Iu. Leancă, GUV 1 min. 18 sec. 0 1 min. 18 sec. 0 

V. Gurău, PCRM 1 min. 04 sec. 0 1 min. 04 sec. 0 
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M. Ghimpu, PL 1 min. 02 sec. 0 1 min. 02 sec. 0 

M. Ghimpu, PRIV 0 0 0 0 

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

I. Dodon, PRIV 0 0 0 0 

V. Streleţ, PLDM 44 sec. 0 44 sec. 0 

V. Streleţ, PRIV 0 0 0 0 

M. Babuc, PDM 19 sec. 0 19 sec. 0 

M. Babuc, PRIV 18 sec. 16 sec. 2 sec. 0 

O. Babenco, PDM 36 sec. 0 36 sec. 0 

O. Babenco, PRIV 0 0 0 0 

V. Bumacov, PLDM 0 0 0 0 

V. Bumacov, GUV 18 sec. 0 18 sec. 0 

O. Cernei, CI 17 sec. 0 17 sec. 0 

O. Cernei, PRIV 0 0 0 0 

L. Palihovici, PLDM 0 0 0 0 

L. Palihovici, PARL 14 sec. 0 14 sec. 0 

V. Marinuţă, PDM 14 sec. 0 14 sec. 0 

V. Marinuţă, PRIV 0 0 0 0 

V. Buliga, PDM 8 sec. 0 8 sec. 0 

V. Buliga, PRIV 4 sec. 0 4 sec. 0 

I. Hadârcă, PLR 8 sec. 0 8 sec. 0 

I. Hadârcă, PRIV 0 0 0 0 

M. Sandu, PLDM 5 sec. 0 5 sec. 0 

M. Sandu, GUV 3 sec. 0 3 sec. 0 

D. Recean, PLDM 0 0 0 0 

D. Recean, GUV 7 sec. 0 7 sec. 0 

Z. Greceanîi, PSRM 5 sec. 0 5 sec. 0 

Z. Greceanîi, PRIV 1 sec. 0 1 sec. 0 

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

C. Fusu, PRIV 0 0 0 0 

D. Chirtoacă, PL 2 sec. 0 2 sec. 0 

D. Chirtoacă, PRIV 0 0 0 0 

T. Potîng, PLR 1 sec. 0 1 sec. 0 

T. Potîng, PRIV 1 sec. 0 1 sec. 0 

I. Şupac, PCRM 1 sec. 0 1 sec. 0 

I. Şupac, PRIV 1 sec. 0 1 sec. 0 

A. Oleinic, PPRM 2 sec. 0 2 sec. 0 

A. Oleinic, PRIV 0 0 0 0 

N. Gherman, PLDM 1 sec. 0 1 sec. 0 

N. Gherman, GUV 0 0 0 0 

A. Guţu, PLR 0 0 0 0 

A. Guţu, PRIV 1 sec. 0 1 sec. 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 – 93,9%, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă, de 6,1%.  
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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 17-28 

noiembrie 2014. Datele însumate în prezentul raport sunt generalizarea informaţiei a 84 de rapoarte 

de monitorizare (Radio – 39 şi TV – 45) privind volumul de publicitate electorală, inclusiv 

informaţia despre difuzarea spoturilor de educaţie electorală/informare a alegătorilor elaborate de 

CEC şi prezentate la Consiliul Coordonator al Audiovizualului de către radiodifuzorii care au 

declarat că vor reflecta campania electorală din 30 noiembrie 2014.  

Zece radiodifuzori au declarat că în această perioadă nu au difuzat publicitate electorală, iar 

13 nu au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală, dintre care 

8 posturi TV: “FLOR – TV”, “Aiîn – Aciîc”, “Eni Ai”, „Sor-TV”, „ART -TV”, “RU-TV Moldova”, 

„Ren Moldova”, “TV Bizim Dalgamiz”, şi 5 posturi de radio: “FLOR – FM”, „ART FM”, „Vocea 

Basarabiei”, „Radio Soroca” şi “Radio Pro-Mingir”.  

 Este de menţionat faptul că radiodifuzorii care nu au prezentat rapoartele de monitorizare 

privind volumul de publicitate electorală au atestat derogări de la art. 8 din Regulamentul privind 

reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi derogări de la 

pct. 2 din Decizia CCA nr. 145 din 13 octombrie 2014. 

  Prin Decizia CCA nr. 155 din 07 noiembrie 2014 au fost sancţionaţi cu avertizare publică 

pentru derogări de la Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 

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

următoarele întreprinderi deţinătoare de licenţe de emisie: „ART – CLUB” S.R.L., fondatoarea 

postului de radio „ART FM”, “Eni Ai” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune “Eni Ai”, Î.P.C. 

“INTERSERVICII” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune “Inter TV”, “Canal Regional” 

S.R.L., fondatoarea postului de televiziune “Canal Regional”, “Bizim Dalgamiz” S.R.L., 

fondatoarea postului de televiziune “TV Bizim Dalgamiz”, Organizaţia Obştească “PRO – 

MINGIR”, fondatoarea postului de radio “Radio Pro Mingir”, “Bizim Aidinic” S.R.L., fondatoarea 

postului de radio “Budgeac FM”. 

Prin Decizia CCA nr. 170 din 21 noiembrie 2014, au fost sancţionaţi cu amendă în valoare 

de 1800 de lei pentru derogări repetate de la Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei 

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

Republica Moldova următoarele întreprinderi deţinătoare de licenţe de emisie: 

Î.P.C. “INTERSERVICII” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Inter TV”, “Canal 

Regional” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Canal Regional”, “Bizim Aidinic” S.R.L., 

fondatoarea postului de televiziune „Bizim Aidinic”, „ART-CLUB” S.R.L., fondatoarea postului de 

radio „Art-FM”, Organizaţia Obştească „PRO-MINGIR”, fondatoarea postului de radio „Radio Pro 

Mingir”. 

Prin Decizia CCA nr. 181 din 28 noiembrie 2014, întreprinderea “Flor-TV” S.R.L. a fost 

sancţionată cu avertizare publică pentru derogări de la Regulamentul CEC privind reflectarea 

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

masă din Republica Moldova. 

În perioada de raport, spoturile Comisiei Electorale Centrale cu caracter educaţional pentru 

participarea cetăţenilor la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 au fost difuzate de posturile 

de radio: “Radio 7/ GOLD FM”, “FM-Drochia”, „Aquarelle FM”, “Naţional FM”, “Radio Prim”, 

„Pro 100 radio”, “Radio Moldova” , “Radio Moldova Tineret” şi de posturile TV: „TV 7”, “CTC 

Mega”, „TV – 6 Bălţi”, “CANAL-X”, “ALBASAT”, “TV-Prim”, “Super TV”, “TV Euronova”, 

“Jurnal TV”, “Bravo” şi “RTR Moldova”. 
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Posturile TV în perioada de raport au mediatizat spoturile electorale ale următoarelor partide 

politice şi ale candidaţilor independenţi înscrişi în cursa electorală:  

 

PLDM, PDM, PSRM, PPP, PL, PpNT, PLR, PFP, PPRM, PCRM, UCM, CI (Oleg Cernei), 

CI (Anatolie Doga), CI (Valeriu Pleşca), PSD, MPA, PNL, PPCD, CI (Oleg Brega) şi BE „Alegerea 

Moldovei – Uniunea Vamală”. 

 

În histograma 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.  

 

Histograma nr. 1. 

Publicitatea electorală 

(17-28 noiembrie 2014)
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Timpul total al publicităţii electorale a partidelor politice înscrise în cursa electorală 

menţionat în rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală difuzată la 

posturile de televiziune se prezintă astfel:  

PLDM – 733 min., PDM – 497 min., PSRM – 492 min., PPP – 404 min., PL – 130 min., 

PpNT – 111 min., PLR – 91 min., PFP – 89 min., PPRM – 59 min., PCRM – 50 min., UCM – 29 

min., CI (Oleg Cernei) – 26 min., CI (Anatolie Doga) – 25 min., CI (Valeriu Pleşca) – 25 min., PSD 

– 24 min., MPA – 22 min., PNL – 12 min., PPCD – 12 min., CI (Oleg Brega) – 12 min. şi BE 

„Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” – 5 min. 

 

Postul public de televiziune ”Moldova-1”, în perioada 17-28 noiembrie 2014, în programul 

de ştiri “Mesager” a difuzat subiecte în care protagonişti au fost următoarele partide politice şi 

candidaţi independenţi, cu un volum total de:  

PCRM – 14 min. 32 sec., PPRM – 4 min. 44 sec., PLR – 5 min. 43 sec., PDM – 3 min. 25 

sec., PPP – 3 min. 01 sec., CI (Oleg Cernei) – 1 min. 39 sec., BEAMUV – 51 sec., PSRM – 3 min. 

13 sec., PVE – 44 sec., PL – 4 min. 20 sec., PLDM – 7 min. 17 sec., MPA – 1 min. 25 sec., PSRM 

– 18 sec., PDM – 6 min. 2 sec., PPP – 2 min., PPCD – 48 sec. 

În cadrul acestui program de ştiri au fost difuzate şi subiecte ce reflectă direct activitatea 

Comisiei Electorale Centrale, într-un volum de 7 min. 35 sec., precum şi alte materiale cu tematică 

electorală.  
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În buletinele de “Ştiri”, protagonişti au fost următorii candidaţi independenţi şi partide 

politice, cu un volum total de:  

PDM – 6 min 07 sec., PLR – 2 min. 08 sec., MPA – 1 min. 21 sec., PCRM – 3 min. 02 sec., 

MR – 18 sec., PPP – 1 min.35 sec., PLDM – 4 sec., PL – 3 min. 25 sec., PPRM – 1 min. 26 sec., 

PSRM –2 min. 40 sec., PLDM – 5 min. 36 sec., CI (Oleg Cernei) – 37 sec., PR – 45 sec., PPCD – 

48 sec. Activitatea Comisiei Electorale Centrale a fost reflectată în volum de 4 min. 30 sec. 

În cadrul emisiunii “Tribuna concurentului electoral”, postul public de televiziune 

“Moldova-1” a oferit timpi de antenă gratuiţi (cîte 5 min.) următorilor concurenţi electorali:  

PPRM, PCRM, PPP, LDM, PDA, BEAMUV, PLR, PVE, PAD, MPA, PPM, CI (Valeriu 

Pleşca), UCM, PNL, CI (Anatolie Doga), PPR, CI (Oleg Brega), CI (Oleg Cernei), PL, PFP, PpNT, 

PCR şi PPCD. 

Votul tău” – emisiune de educaţie electorală, în această perioadă a difuzat reportaje, 

interviuri, avînd aceeaşi tematică: Electorala 2014. Astfel, au fost realizate interviuri cu elevii care 

vor merge pentru prima dată la alegeri de la Liceul „Mihai Viteazul”. Emisiunea a fost difuzată în 

limbile română şi rusă şi a avut o durată totală de 30 de minute. Au fost realizate şi subiecte cu 

referire la procesul de votare peste hotarele ţării, acestea au fost elaborate în limbile română şi rusă 

şi au avut o durată totală de 31 min. 39 sec. 

În emisiunea consacrată minorităţilor naţionale – „Svitanok”, a fost difuzat un subiect 

realizat în satul Samananca, raionul Orhei, care a avut drept tematică aşteptările sătenilor de la 

viitorii aleşi în Parlamentul Republicii Moldova. Emisiunea a avut o durată de 8 min. 

Emisiunea „Unda Bugeacului”, cu durata de 3 min., a avut drept conţinut importanţa 

prezentării la vot. Subiectul a fost realizat în mun. Chişinău şi în raionul Taraclia.  

Un subiect cu durata de 8 minute despre campania „Contăm, deci votăm!” promovată de 

Consiliul Naţional al Tineretului a fost difuzat în cadrul emisiunii „Fii tînăr!”. 

Emisiunea „Sub acelaşi cer”, cu durata de 3 min., a avut drept conţinut importanţa 

prezentării la votare a tuturor etniilor locuitoare pe teritoriul Republicii Moldova. 

În emisiunea „Avangaraj”, subiectele au continuat aceeaşi temă: participarea minorităţilor 

naţionale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. Cele două ediţii ale emisiunii au avut o 

durată totală de 1 oră 40 min. Temă de discuţie despre importanţa prezenţei la vot a minorităţilor 

naţionale a constituit şi subiectul emisiunii „Petalo romano”. 

 Dezbateri electorale în perioada de raport au efectuat 20 de posturi TV din cele 53 care au 

aprobat Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile din 30 

noiembrie 2014, care au avut în calitate de invitaţi reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în 

cursa electorală:  

“TV-Găgăuzia”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au fost 

invitaţi reprezentanţii partidelor politice: PPCD, PSRM, BE “Alegerea Moldovei – Uniunea 

Vamală” – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 10 minute, iar PPRM PCRM, PLDM PSRM – cîte 

20 de minute fiecărui partid. În perioada 24-28 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au 

participat: BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, PPCD, PDM, PpNT, PDM, PpNT, PCR – 

fiecărui partid i-au fost acordate cîte 10 minute, iar la una din emisiuni, reprezentanţii PCRM, BE 

“Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” nu s-au prezentat. 

„PRO TV CHIŞINĂU”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au 

participat reprezentanţii următoarelor partide politice: PPM, PNL, CI (Valeriu Pleşca), PLR, PPCD, 

BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, CI (Oleg Cernei), PDM, PPP, PR, PAD, PCRM, 

PDA, UCM, PFP – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 10 min. În perioada 24-28 noiembrie 2014, 

la emisiunile de dezbateri au participat: PSRM, PL, PVE, PPRM, MPA, PPNT, CI (Oleg Brega), 

PLDM, PCRM, PDA, UCM, PFP – fiecărui partid acordîndu-i-se cîte 10 min. 

“TV Elita”: PPP, PVE, CI (Oleg Brega), PPM, PpNT – fiecărui partid i-au fost acordate 

cîte 17 min. 

“TV – Drochia”: PSRM – i-au fost acordate 60 min. 

“CANAL-X”: PPP – i-au fost acordate 20 min., iar reprezentanţii PAD şi PR nu s-au 

prezentat. 
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“ALBASAT”: MPA, PNL, PSRM, PAD, PPRM, PPCD, PFP, PLDM, PLR, PCRM, PPP, 

PVE, UCM, CI (Anatolie Doga) – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 20 min., iar reprezentanţii 

BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală, PDM, PL, PPR, PP, CI (Oleg Cernei), CI (Oleg 

Brega), CI (Valeriu Pleşca), PpNT – nu s-au prezentat. 

“TV-Prim”: UCM, PPRM, PDA – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte 17 

min. 

“Studio-L”: În emisiunile de dezbateri electorale au fost prezenţi reprezentanţii partidelor 

politice: PPCD, PFP, PLDM, PLR, PCRM, PNL, PSRM, “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală, 

PDA, PPM, PCRM, PL, PPP, PVE, CI (Oleg Cernei), CI (Oleg Brega), CI (Valeriu Pleşca), CI 

(Anatolie Doga), UCM, PpNT, iar reprezentanţii PDM, PR, PAD, MR nu s-au prezentat. 

“Impuls TV”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au fost invitaţi 

reprezentanţii partidelor politice: PpNT, PDA, PNL – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate 

cîte 21 min., iar în perioada 24-28 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat: PFP, 

PLDM, PL, PVE, PPRM, PCR – fiecărui concurent i-au fost acordate cîte 16 min. Reprezentanţii 

PCRM şi PPM nu s-au prezentat. 

“BAS TV”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat 

reprezentanţii partidelor politice şi candidatul independent: PL, UCM, PpNT, MR, PCRM, MPA, 

PNL, PPM, CI (Oleg Brega) – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte16 min., iar în 

perioada 24-28 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat: PFP, BE “Alegerea 

Moldovei – Uniunea Vamală, PDA, PVE, CI (Oleg Brega), CI (Valeriu Pleşca), PSRM, PLDM, 

PPCD, PCRM, PDM, PR – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte 16 min. 

„Media TV”: PVE, CI (Oleg Cernei), PPM, UCM – fiecărui concurent electoral i-au fost 

acordate cîte 12 min., iar reprezentanţii PAD şi MR nu s-au prezentat. 

„NTS”: PPRM, PDM, PLR, PPM – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 20 minute. 

“TV Euronova”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat 

reprezentanţii partidelor politice şi candidaţii independenţi: PL, PPP, PAD, CI (Oleg Brega), 

PPRM, PpNT – fiecărui concurent i-au fost acordate cîte 20 min., iar reprezentanţii PCRM, PR, 

MR, CI (Oleg Cernei), CI (Valeriu Pleşca), CI (Anatolie Doga) şi UCM nu s-au prezentat. În 

perioada 24-28 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat: MPA, PNL, PSRM, PAD, 

PPRM, PPCD, PFP, PLDM, PLR, PCRM, PPP, PVE, UCM, CI (Anatolie Doga) – fiecărui 

concurent electoral i-au fost acordate cîte 20 de min., iar reprezentanţii BE “Alegerea Moldovei – 

Uniunea Vamală, PDM, PL, PPR, PPP, CI (Oleg Cernei), CI (Oleg Brega), CI (Valeriu Pleşca) şi 

PpNT – nu s-au prezentat. 

“Accent TV”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat: 

PL, PR, PPP, PAD – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte 13 min., iar reprezentanţii 

PVE şi PCRM nu s-au prezentat. În perioada 24-28 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au 

participat concurenţii electorali: CI (Oleg Brega), CI (Anatolie Doga), UCM – fiecărui concurent 

electoral i-au fost acordate cîte13 min., iar reprezentanţii: MR, CI (Oleg Cernei), CI (Valeriu 

Pleşca), PpNT nu s-au prezentat. 

  “Jurnal TV”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat: 

MPA, PDM, CI (Anatolie Doga), PR, PpNM, CI (Vleriu Pleşca), BE “Alegerea Moldovei – 

Uniunea Vamală”, PPP, CI (Vleriu Pleşca), PPRM, PPCD, PDA – fiecărui partid i-au fost acordate 

cîte11 min., iar reprezentanţii PR şi PCRM nu s-au prezentat. În perioada 24-28 noiembrie 2014, la 

emisiunile de dezbateri au participat concurenţii electorali: CI (Oleg Brega), PPM, UCM, PVE, 

PpNT, CI (Oleg Cernei), CI (Anatolie Doga) – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate de cîte 

11 min. 

“Euro TV”: PLDM, PLR, PCRM, MPA, PNL, PSRM, BE “Alegerea Moldovei – Uniunea 

Vamală”, PPP, PPRM, PL, PR, PPP, PAD, MR – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 11 min., iar 

PCRM nu s-a prezentat. 

“Moldova-1”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat: 

PR, PPP, PPM, PFP, PDA, PAD, PPCD, PVE şi PpNT – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 16 

min. În perioada 24-28 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat concurenţii 
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electorali: UCM, PLDM, BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, CI (Oleg Cernei), CI (Oleg 

Brega), PSRM, PL, PCR, MPA, PLR, PPRM, PNL – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 16 min., 

iar reprezentanţii PCRM, PDM şi candidaţii independenţi Valeriu Pleşca şi Anatolie Doga nu s-au 

prezentat.  

“MBC”: PDA, PCRM, PNL, UCM, MPA, CI (Valeriu Plesca) şi PPRM – fiecare concurent 

a beneficiat de cîte 20 min., iar CI (Anatolie Doga) nu s-a prezentat.  

“Canal Regional”: În perioada 17-23 noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au 

participat: CI (Oleg Brega), PPM, PR, PPP, PVE, PSRM, BE “Alegerea Moldovei – Uniunea 

Vamală” şi PDA – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte 16 min. În perioada 24-28 

noiembrie 2014, la emisiunile de dezbateri au participat concurenţii electorali: MPA, PNL, PFP, CI 

(Vleriu Pleşca), CI (Anatolie Doga), UCM, CI (Oleg Brega), PPM, PR, PPP, PVE, PSRM, BE 

“Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, PAD, PCRM, MPA, PNL, PFP, PLDM, PPCD- fiecărui 

concurent electoral i-au fost acordate cîte 16 min. 

“Bizîm Aidînîc”: PDM, PPCD, PPP, PFP, PCRM, PLR, MPA, PNL, PSRM, BE “Alegerea 

Moldovei – Uniunea Vamală”, PDA, PPRM, PCR, PSRM, PR, PPP, PPRM, PVE, PNL, CI (Oleg 

Brega), CI (Oleg Cernei), PDM, PLDM, UCM, PNL, PDA – fiecărui partid i-au fost acordate cîte 

20 min. 

  

Posturile de radio, în perioada 17-23 noiembrie 2014, au difuzat spoturile electorale ale 

următoarelor partide politice şi candidaţi independenţi: PLDM, PDM, PSRM, PL, PPP, PLR, 

PCRM, CI (Oleg Cernei), PpNT, PFP, PPRM, CI (Valeriu Pleşca), PSD, PPCD, UCM, BE 

„Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, PNL, MPA, CI (Oleg Brega), CI (Anatolie Doga) şi PVE. 

 

În histograma 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.  

 

Histograma nr. 2. 

Publicitatea electorală 

(17-28 noiembrie 2014)
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Timpul total al publicităţii electorale a partidelor politice înscrise în cursa electorală 

menţionat în rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală difuzată la 

posturile de radio se prezintă astfel: 

PLDM – 706 min., PDM – 358 min., PSRM – 231 min., PL – 148 min., PPP – 122 min., 

PLR – 113 min., PCRM – 71 min., CI (Oleg Cernei) – 65 min., PpNT – 54 min., PFP – 54 min., 
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PPRM – 38 min., CI (Valeriu Pleşca) – 28 min., PSD – 20 min., PPCD – 18 min., UCM – 14 min., 

BE „Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” – 13 min., PNL – 12 min., MPA – 12 min., CI (Oleg 

Brega) – 11 min., CI (Anatolie Doga) – 10 min. şi PVE – 8 min. 

 Postul de radio „Radio Moldova”, în perioada 17-28 noiembrie 2014, în emisiunile 

informative şi buletinele de ştiri a difuzat subiecte în care protagonişti au fost următoarele partide 

politice şi reprezentanţi ai CEC, în funcţie de evenimentele politice: 

 

“Radiojurnal/rom.” 

CEC – 3 min. 20 sec. 

 

“Radiojurnal/rus.” 

PCRM – 3 min. 25 sec., PCR – 1 min. 30 sec., PPP – 50 sec., CEC – 47 sec. 

 

“Microfonul Actual/rus.” 

CEC – 9 min. 08 sec., PLR – 1 min. 32 sec., CI (Oleg Cernei) – 2 min. 01 sec., PCR – 2 

min. 37 sec., PpNT – 53 sec., PVE – 1 min. 14 sec., PLR – 1 min. 40 sec., PPRM – 2 min. 05 sec., 

PSRM – 1 min. 06 sec., PPP – 3 min. 12 sec., PL – 2 min. 35 sec., PLDM – 2 min. 35 sec., PDM – 

2 min. 35 sec., PCRM – 2 min. 20 sec., MPA – 58 sec., UCM – 1 min.10 sec., MR – 32 sec. 

 

“Radiojurnalul Amiezii/rom.” 

CEC – 6 min. 05 sec., PLR – 1 min. 50 sec., PCRM – 1 min. 31 sec., PPP – 47 sec. PpNT – 

47 sec. 

 

“Panorama Zilei”  

CI (Oleg Cernei) – 2 min. 47 sec., PCRM – 5 min. 05 sec., CEC – 10 min.07 sec., PVE – 1 

min. 08 sec., PLR – 2 min.16 sec., PPRM – 1 min. 53 sec., PSRM – 1 min. 20 sec.  

 

“Sinteza Zilei” 

PCRM – 30 sec., PSRM – 30 sec., CEC – 2 min. 15 sec., PPP – 2 min. 54 sec., PL – 2 min. 

12 sec., PLDM – 2 min.12 sec., PDM – 2min.12 sec., MPA – 55 sec., PLR – 42 sec., UCM – 55 

sec. 

În cadrul emisiunii “Tribuna concurentului electoral”, postul de radio „Radio Moldova” a 

oferit timpi de antenă gratuiţi (cîte 5-10 min.) următorilor concurenţi electorali: CI (Anatol Doga) – 

4 min. 31 sec., PpNT – 10 min., UCM – 10 min., MR – 5 min., CI (Valeriu Pleşca) – 5 min., PPM – 

5 min., CI (Oleg Cernei) – 5 min., PPCD – 5 min., CI (Oleg Brega) – 5 min. 

În emisiunea “Oferta electorală 2014”, postul public de radio a oferit următoarelor partide 

politice cîte 45 min., iar candidaţilor independenţi cîte 15 min.: PL, MR, MPA, PPP, PPM, PSRM, 

UCM, CI (Valeriu Pleşca), iar PpNT nu s-a prezentat. 

 În emisiunile “Unda Bugeacului” şi “Matinal Naţional”, subiectele despre activitatea 

Comisiei Electorale Centrale au avut o durată totală de 7 min. 33 sec.  

 

În perioada 24- 28 noiembrie, postul de radio „Radio Moldova” în emisiunile informative şi 

buletinele de ştiri a difuzat subiecte în care protagonişti au fost următoarele partide politice şi 

reprezentanţi ai CEC, în funcţie de evenimentele politice: 

„Radio Jurnal/rus.” 

CEC – 5 min. 41 sec., MPA – 26 sec., PDM – 1 min. 47 sec., PLDM – 5 min. 29 sec., PPP – 

3 min. 19 sec., PNL – 1 min. 30 sec. 

 

„Radio Jurnal/rom.” 

CEC – 3 min. 40 sec., PPP – 3 min. 59 sec. 

 

„Panorama zilei” 
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CEC – 11 min., MPA – 4 min. 54 sec., PDM – 3 min. 30 sec., PLDM – 8 min., PPR – 1 min. 

30 sec., PPP – 4 min. 41 sec., PSRM – 3 min. 38 sec., PCRM – 4 min. 19 sec., PPCD – 1 min. 22 

sec., PPRM – 51 sec., PL – 2 min. 4 sec., PNL – 58 sec., PLR – 57 sec., PCR – 1 min. 42 sec., CI 

(Oleg Cernei) – 1 min. 46 sec. 

 

“Microfonul Actual/rus.” 

PPR – 1 min. 55 sec., PDM – 36 sec., PPSM – 32 sec., PSRM – 1 min. 57 sec., PCRM – 1 

min. 31 sec., PPP – 2 min. 2 sec., PPCD – 20 sec., PPRM – 21 sec., MPA – 1 min 37 sec., PLDM – 

1 min. 3 sec., PL – 1 min. 59 sec., PNL – 1 min. 2 sec., CEC – 1 min. 17 sec., CI (Oleg Cernei) – 2 

min. 8 sec., PLR – 1 min. 5 sec. 

 

„Radio Jurnalul amiezii”  

CEC – 5 min. 52 sec., PDM – 1 min. 35 sec., PLR – 2 min. 16 sec., PLDM – 5 min. 12 sec., 

PDM 2 min. 16 sec., CI (Oleg Cernei) – 1 min. 37 sec., PPP – 2 min. 43 sec., PNL – 1 min. 33 sec.  

În cadrul emisiunii “Tribuna concurentului electoral”, postul de radio „Radio Moldova” a 

oferit timpi de antenă gratuiţi (cîte 5 min.) următorilor concurenţi electorali: BEAMUV – 5 min., 

PLR – 4 min. 30 sec., PVE – 4 min. 35 sec., PCR – 5 min., PPDA – 5 min., PL – 5 min., MPA – 4 

min. 50 sec., PFP – 4 min. 20 sec., PPP – 5 min., PDM – 5 min., PSRM – 4 min. 55 sec., PPRM – 5 

min., PCRM – 4 min. 50 sec., PNL – 5 min., PLDM – 4 min. 40 sec. 

În emisiunea “Oferta electorală 2014”, postul public de radio a oferit următoarelor partide 

politice cîte 45 min.: PCRM, PNL, PPRM, PLDM, PDM. 

În emisiunile consacrate minorităţilor naţionale: “Unda Bugeacului”, “Vocea Romilor” 

“Radiomegdan” şi “Renaştere”, „Radio Moldova” a difuzat subiecte de educaţie electorală cu 

participarea reprezentanţilor CEC, cu o durată totală de 14 min. 35 sec. 

 Emisiunea „Alegeri Parlamentare”, cu durata de 1 oră, i-a avut drept protagonişti pe 

reprezentanţii CEC. 

Dezbateri electorale în perioada de raport au efectuat 11 posturi de radio din cele 44 care au 

aprobat Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile din 30 

noiembrie 2014, care au avut în calitate de invitaţi reprezentanţi ai partidelor politice înscrise în 

cursa electorală:  

 

„GRT FM”: În perioada 17-28 noiembrie, la emisiunile de dezbateri electorale au participat 

reprezentanţii partidelor politice: PRCM – 50 min., PPCD – 20 min., PDM – 30 min., PPRM – 20 

min., PSRM – 10 min., BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” – 10 min., PLDM – 10 min., 

reprezentantul PCR nu s-a prezentat. 

“RADIO PLAI”: MR, CI (Oleg Cernei), CI (Oleg Brega), PPM, CI (Valeriu Pleşca), CI 

(Anatolie Doga), UCM, PpNT – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte 5 min. 

„Euronova FM”: În perioada 17-28 noiembrie, la emisiunile de dezbateri electorale au 

participat reprezentanţii partidelor politice: PL, MPA, PNL, PSRM, PDA, PPRM, PPCD, PFP, 

PLDM, PLR, PCR, CI (Anatolie Doga), PCRM, PAD, PVE, UCM, PPP, PAD, CI (Oleg Brega), 

PPM, PpNT – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte 20 min. La unele emisiuni de 

dezbateri electorale, nu s-au prezentat reprezentanţii: PCRM, PR, PVE, MR, CI (Oleg Cernei), CI 

(Valeriu Pleşca), CI (Anatolie Doga), UCM, BE “Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”, PDM, 

PL, PPP, CI (Oleg Brega), PPM, PpNT. 

“FM-Drochia”: La emisiunile de dezbateri au participat reprezentanţii partidelor politice: 

PLDM, PPCD, PDA, PPP, CI (Valeriu Pleşca) şi PSRM. 

“Naţional FM”: PLR, PFP, PPCD, MPA, PPRM, PSRM – fiecărui partid i-au fost acordate 

cîte 22 min.; PL, PLDM, PVE, PNL, PR, CI (Oleg Brega) – fiecărui concurent electoral i-au fost 

acordate cîte 15 min., iar reprezentanţii MR, CI (Oleg Cernei), CI (Valeriu Pleşca), PpNT nu s-au 

prezentat. 

“Radio Prim”: UCM, PPRM, PDA, PLDM, PLR – fiecărui concurent electoral i-au fost 

acordate cîte 17 min. 
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„Plus FM”: PAD – 20 min.; PPCD, PNL, PL, PFP – fiecărui concurent electoral i-au fost 

acordate cîte 5 min. 

„RADIO MEDIA”: CI (Oleg Cernei), PVE, PPM, UCM – fiecărui concurent electoral i-au 

fost acordate cîte 12 min., iar reprezentanţii PAD şi MR nu s-au prezentat. 

Radio “NOROC”: UCM – 9 min., iar reprezentantul PpNT nu s-a prezentat. 

“Radio Moldova”: PPP, PAD, PVE, PPM, UCM, PpNT, MR, CI (Oleg Cernei), CI (Oleg 

Brega), CI (Valeriu Pleşca), PR, PLR,PFP, PPP, PAD, MPA, BE “Alegerea Moldovei – Uniunea 

Vamală”, PPRM – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte 20 min., iar CI (Anatol Doga) 

şi PCRM nu s-au prezentat. 

“Impuls FM”: PDA, PNL, PpNT – fiecărui concurent electoral i-au fost acordate cîte 21 

min.; PFP, PLDM, PL, PVE, PPRM – cîte 16 minute, iar reprezentanţii PCRM şi PPM nu s-au 

prezentat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia monitorizare TV 


