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RAPORT 

 

Cu privire la monitorizarea principalelor buletine informative ale 

posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 

2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal 

TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi 

„RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul 

electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 

27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la 

alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 06 - 13 

noiembrie 2016 
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Metodologia de monitorizare a radiodifuzorilor 

 

În scopul monitorizării conţinutului mediatic, în particular a emisiunilor de ştiri, CCA 

utilizează metodologia de monitorizare a mass-media, adoptată oficial la şedinţa CCA din 29 

octombrie 2010 şi discutată la seminarul desfăşurat la 21-22 octombrie la Chişinău. Aceasta 

reprezintă preponderent o abordare cantitativă de monitorizare cu elemente calitative. Prin 

intermediul indicatorilor identificaţi, metodologia permite stabilirea dacă radiodifuzorii au respectat 

sau nu obligaţiile legale, spre exemplu, în ce măsură radiodifuzorii respectă pluralismul politic. În 

scopul analizei cantitative a reflectării în mass-media a actorilor sau entităţilor relevante, unitatea 

de analiză este identificată ca parte a mesajului dedicat actorului politic sau subiectului selectat. De 

fapt, este volumul de timp în care se face referinţă la actorii politici sau aceştia apar direct în emisie. 

Este important să se înţeleagă modul în care este utilizat timpul/spaţiul. Timp/spaţiu legal nu 

înseamnă, în mod automat, reflectare egală. Tonalitatea reflectării şi modul în care actorul politic 

sau entitatea respectivă este prezentat(ă) reprezintă informaţii importante ce completează datele 

referitoare la acordarea timpului. De asemenea, este important să fie analizată tonalitatea reflectării 

în perspectiva cazurilor particulare care prezintă actorii în lumină pozitivă sau negativă, aşa cum 

doar faptul că o cotă parte de reflectare a actorilor a fost pozitivă sau negativă nu trebuie, în mod 

automat, să ducă la concluzia că instituţia media respectivă este părtinitoare în favoarea sau în 

defavoarea unui actor. Natura relatărilor şi modul în care informaţia a fost prezentată trebuie să fie 

supuse unor analize suplimentare. Secvenţa de timp legată de actorul politic relevant este codificată 

în conformitate cu următoarele variabile: discursul direct-indirect şi tonalitatea reflectării (pozitiv, 

neutru, negativ). Unităţile de analiză sînt înregistrate şi codificate separat cu variabilele selectate. 

Timpul/spaţiul acordat actorilor relevanţi este măsurat în secunde. Activităţile de monitorizare a 

radiodifuzorilor sînt efectuate de o echipă de monitori, care au participat la activităţi de instruire în 

domeniul monitorizării mass-media privind procedurile şi tehnicile de monitorizare. Suplimentar la 

abordarea cantitativă de monitorizare menţionată mai sus, care produce statistici referitoare la 

volumul de timp acordat actorilor politici şi modul în care timpul este acordat, monitorii analizează 

anumite segmente ale emisiunilor; în cadrul emisiunilor de ştiri acestea sînt subiectele de ştiri. 

Subiectele de ştiri sînt analizare cu referire la cerinţele legale, inclusiv respectarea articolului 7 din 

Codul Audiovizualului. 

 

Selectarea radiodifuzorilor şi a programelor monitorizate 

 

Prezentul raport reflectă rezultatele monitorizării principalelor buletine de ştiri ale posturilor 

de televiziune: „Moldova-1” („Mesager” – ora de difuzare 19:00); „Prime” („Primele ştiri” – ora de 

difuzare 21:00); „Canal 3” („Ştirile Canal 3” – ora de difuzare 20:00); „Canal 2” („Reporter” – ora 

de difuzare 19:00); „Publika TV” („NEWS PUBLIKA” – ora de difuzare 19:00); „TV 7” („Ştiri” – 

ora de difuzare 17:30); „Accent TV” („Accent info” – ora de difuzare 20:00); „PRO TV 

CHIŞINĂU” („Ştirile Pro TV” – ora de difuzare 20:00); „Jurnal TV” („Jurnalul orei 19:00” – ora de 

difuzare 19:00); „N 4” („Obiectiv” – ora de difuzare 19:00); „Realitatea TV” („Ştirile Realitatea” – 

ora de difuzare 20:00); „Ren Moldova” („Новости 24 Молдова” – ora de difuzare 20:00) şi „RTR 

Moldova” („ВЕСТИ MOLDOVA” – ora de difuzare 19:45).  

 

 

 

 

Perioada monitorizată 

 

Raportul cuprinde perioada 06 – 13 noiembrie 2016.  
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 *Notă: Lista abrevierilor: 

PDM – Partidul Democrat din Moldova; 

PSRM – Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”; 

PPDA – Partidul Politic „Democraţia Acasă”; 

PAS – Partidul Acţiune şi Solidaritate; 

CI – Candidaţi Independenţi; 

PL – Partidul Liberal; 

PN – Partidul Nostru; 

PPEM – Partidul Popular European din Moldova; 

MR – Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie”; 

PPD – Partidul Politic „Dreapta”.  
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În perioada de raport 06 – 13 noiembrie 2016, posturile de televiziune supuse monitorizării 

au difuzat în total 273 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectaţi candidaţii electorali. Cele mai 

multe subiecte cu caracter politic şi electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent TV” 

(58 de subiecte), urmat de „NTV Moldova” (48 de subiecte), „Jurnal TV” (30 de subiecte), „PRO 

TV CHIȘINĂU” și „TV 7” au difuzat cîte 16 subiecte fiecare, „Moldova-1” și „Canal 2” au difuzat 

cîte 15 subiecte fiecare, „Publika” (14 subiecte), „Canal 3 (13 subiecte), „Ren Moldova”  (11 

subiecte), „N 4” „Prime” și „RTR Moldova” au difuzat cîte 10 subiecte fiecare, iar „Realitatea TV” 

a difuzat 7 subiecte.  

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În perioada de referinţă, rezultatele monitorizării au atestat că cel mai mediatizat candidat 

electoral la alegerile prezidenţiale a fost M. Sandu – cu 59,2%, urmată de I. Dodon, cu 40,8%.  
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Din volumul total de timp, cel mai mediatizat candidat electoral a fost M. Sandu, care a 

beneficiat de un timp total de 4 ore 31 min. 00 sec., dintre care cu o conotaţie pozitivă – 32 min. 50 

sec., şi negativă – 2 ore 20 min. 30 sec., fiind urmată de I. Dodon, cu un timp total de 3 ore 06 min. 

26 sec., dintre care 1 oră 07 min. 47 sec. – pozitiv, şi 25 min. 18 sec. – negativ.  
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidații 

electorali 

Total 

Time 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 4:31:00 0:37:21 3:53:39 

I Dodon 3:06:26 0:45:20 2:21:06 

 

 

Reflectarea subiecților politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În perioada de raport au fost mediatizate doar partidele politice ale căror candidaţi electorali 

participă la cursa prezidenţială. Astfel, cel mai mediatizat partid politic a fost PAS – 55,3%, urmat 

de PSRM – 44,7%.  

 



7 

 

Conotaţia reflectării: 

 

 
 

În cadrul buletinelor informative, subiecții politici au fost mediatizaţi, în general, neutru, 

unii fiind reflectaţi atît pozitiv, cît şi negativ. Aşadar, PAS, din volumul total de timp de 05 ore 06 

min. 46 sec., a avut o conotaţie negativă pe parcursul a 2 ore 34 min. 29 sec., iar pozitivă – 32 min. 

50 sec., fiind urmat de PSRM, cu 4 ore 08 min. 10 sec., dintre care cu conotaţie pozitivă – 1 oră 09 

min. 15 sec., iar negativă – 28 min. 28 sec.  
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 

 

În perioada de referinţă, partea dominantă a reflectării la categoria gender a constituit-o cea 

a femeilor – cu 52,4%, iar cota bărbaţilor a fost de 47,6%. 
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Moldova-1 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

1”, M. Sandu a fost mediatizată în volum de 56,6%, iar I. Dodon a fost reflectat în volum de 

43,4%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:10:47 0:03:26 0:05:32 0:01:49 

I Dodon 0:08:16 0:02:35 0:05:04 0:00:37 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Candidaţii electorali Maia Sandu şi Igor Dodon au fost mediatizaţi printr-o conotaţie 

pozitivă, neutră şi negativă. 

Astfel, Maia Sandu a avut o prezenţă pozitivă în cadrul subiectelor despre: Mai mulţi 

semnatari ai Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova şi-au anunţat susţinerea pentru M. 

Sandu în turul II al alegerilor prezidenţiale. Membrii „Asociaţiei Parlamentul 90” au îndemnat 

oamenii să voteze pentru candidatul care va continua parcursul proeuropean al ţării. Semnatarii 

Declaraţiei de Independenţă au menţionat că o vor susţine pe M. Sandu deoarece este un candidat 

integru (07.11.2016); Mai multe ONG-uri şi foşti militari şi-au exprimat susţinerea faţă de 

candidatul PAS la prezidenţiale, Maia Sandu. Unii spun că o vor vota pe Maia Sandu pe motiv că 

este un candidat integru. Și Militarii au declarat că vor vota pentru Maia Sandu: „Noi toţi ne punem 

nădejdea pe dînsa, că ea va fi conducătorul statului nostru Republica Moldova, ne-a dat 

posibilitatea să propăşim spre libertăţi, spre asigurări sociale, economice" (08.11.2016); Maia 

Sandu s-a adresat persoanelor în etate şi le-a îndemnat să voteze un preşedinte onest. Potrivit 

candidatei la prezidenţiale, în viaţă trebuie să munceşti cinstit, iar bunul-simţ trebuie să fie lege. 

Maia Sandu le-a promis vîrstnicilor că va face ordine în treburile statului şi nu va permite ca să li se 

fure din pîine: „Dragi vîrstnici, eu cred că o societate îşi măsoară succesul după grija pe care o 

poartă bătrînilor. Eu vă îndemn să construim o societate pentru toţi oamenii, şi cei tineri, şi cei în 

vîrstă”. Mai mulţi unionişti, membri ai „Sfatului Ţării 2”, şi-au exprimat opţiunea electorală în 

cadrul unei conferinţe de presă. Aceştia au îndemnat alegătorii să o voteze pe Maia Sandu. Membrii 

„Sfatul Ţării 2” spun că Maia Sandu, candidatul PAS, va rămîne consecvent în mesajul pe care l-a 

transmis, chiar dacă acum încă nu vorbeşte în mod decisiv şi extrem de relevant despre reunire, o va 

face după 13 noiembrie (09.11.2016); Candidatul PAS la prezidenţiale, Maia Sandu, a anunţat care 

sînt primele 3 lucruri pe care le va face dacă va ajunge preşedinte. Printre aceste se numără: 

anchetarea furtului miliardului, dar şi coeziunea societăţii. Totodată, va face demersuri la mai multe 

instituţii internaţionale ca să ne ajute la anchetarea furtului bancar: „Cel mai important lucru pe 

care mă angajez să-l fac este să curăţ clasa politică şi instituţiile statului de corupţi şi de hoţi. 

Începem cu procurorul general, pe care îl voi numi doar prin concurs corect". Maia Sandu a 

declarat că această campanie a fost una dificilă şi murdară, aşa că la dezbateri nu va mai răspunde la 

întrebările contracandidatului ei, dar va vorbi despre programul electoral (10.11.2016); Combaterea 
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corupţiei şi reforma justiţiei, în special, în ceea ce ţine de sistemul judecătoresc, precum şi 

transparentizarea proprietăţilor în diferite domenii ale economiei, acestea sînt priorităţile Maiei 

Sandu în funcţiei de preşedinte, reiterate astăzi în ultima zi de campanie electorală. Liderul PAS: 

„Mă oblig să asigur scoaterea din comă a aceste ţări, priorităţile mele vor ţine de resetarea 

societăţii, economiei şi de restabilirea încrederii oamenilor în statul Republica Moldova". De 

asemenea, Sandu a lansat un nou apel de mobilizare la vot: „Ştiu că pentru mulţi dintre dvs. le este 

greu, ştiu că în continuare se pune presiune, dar amintiţi-vă că atunci cînd sînteţi în cabina de vot, 

sînteţi doar dvs. şi conştiinţa dvs. De această decizie depinde viitorul nostru, depinde viitorul 

copiilor noştri". M. Sandu a dat asigurări că va fi un preşedinte activ, care va petrece mai mult timp 

în discuţii cu cetăţenii decît cu instituţiile statului (11.11.2016). 

O conotaţie negativă a reflectării a fost obţinută de către candidatul PAS, Maia Sandu, în 

cadrul subiectelor despre: Alegeri Prezidenţiale 2016. Socialiştii au elaborat un top cu mai multe 

declaraţii ale contracandidatului PAS la prezidenţiale, Maia Sandu, pe care le califică drept 

minciuni. Potrivit lor, Sandu a minţit atunci cînd a spus că nu a participat la furtul miliardului sau 

nu a votat pentru concesionarea Aeroportului. Anterior, Maia Sandu a dezminţit toate aceste 

acuzaţii. Conform socialiştilor, Maia Sandu a minţit atunci cînd a afirmat, în cadrul unor dezbateri 

electorale, că nu a fost membră PLDM, nu a votat pentru concesionarea Aeroportului sau nu a 

participat la furtul miliardului. PSRM spune că la furtul miliardului, Maia Sandu a participat direct, 

cu implicare şi votare la modul direct. Anterior, Maia Sandu a negat toate aceste acuzaţii, iar 

membrii echipei PAS au menţionat că Sandu va veni cu precizări pe marginea acestor subiecte în 

cadrul dezbaterilor electorale (07.11.2016); Socialiştii o acuză pe Maia Sandu, dar şi pe 

simpatizanţii acesteia, că ar fi răspîndit mai multă informaţie manipulatoare despre programul 

electoral al lui Igor Dodon. Potrivit socialiştilor, simpatizanţii Maiei Sandu răspîndesc informaţii în 

societate precum că Igor Dodon va închide frontierele ţării, va anula Acordul de asociere cu UE şi 

va retrage cetăţeniile româneşti. Membrii PSRM califică aceste informaţii ca fiind false şi 

manipulatorii. Reprezentanţii PAS au declarat că vor veni ulterior cu o reacţie într-un comunicat de 

presă (08.11.2016); Socialiştii au enumerat 10 decizii soldate cu eşec ale candidatei PAS, Maia 

Sandu, la funcţia de şef al statului, cînd aceasta era la cîrma Ministerului Educaţiei. Maia Sandu 

refuză să comenteze acuzaţiile socialiştilor, considerîndu-le aberante. PSRM susţine că pedagogi 

minus 10 aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o dată în 7 ani, numărul 

bursierilor a scăzut cu 30 la sută, cămin majorat de cîteva ori, taxele la medicină majorate, în 2008 

Facultatea de medicină generală era pe gratis (10.11.2016).  

Conotaţia pozitivă pentru candidatul PSRM, Igor Dodon, s-a datorat subiectelor despre: 

Başcanul Găgăuziei şi-a arătat susţinerea faţă de candidatul PSRM la prezidenţiale, Igor Dodon. 

Irina Vlah este convinsă că locuitorii Unităţii administrativ-teritoriale Găgăuzia îl vor vota pe Igor 

Dodon în cel de-al II tur de scrutin. Candidatul PSRM le-a mulţumit pentru susţinere: „Vreau să vă 

mulţumesc că pînă acum aţi fost cu mine. Vă promit că nu o să vă dezamăgesc şi împreună vom 

cîştiga. Să ştiţi că toată Moldova vă invidiază pe voi, poporul Găgăuziei, că sînteţi în relaţii bune şi 

cu Vestul, şi cu Estul" (06.11.2016); Dacă va deveni preşedinte, Igor Dodon va semna 3 decrete. 

Candidatul PSRM a anunţat astăzi, într-o conferinţă de presă, că printre acestea se număra şi 

anularea proiectului privind returnarea garanţiilor de stat emise de Guvern în urma furtului 

miliardului. Dodon spune că doar aşa vor putea fi pedepsiţi autorii delapidărilor în sistemul bancar: 

"Prima iniţiativă prezidenţială va fi să fie anulată legislaţia care pune pe spatele cetăţeanului 

miliardele furate de hoţi. A doua iniţiativă va fi reluarea parteneriatului şi relaţiile prieteneşti cu 

Federaţia Rusă şi lupta cu acei care lichidează statalitatea Republicii Moldova". Totodată, Dodon 

a enumerat primele 8 acţiuni din programul său pe care îl va elabora odată cu învestirea în funcţie 

de preşedinte, printre care consolidarea statalităţii, păstrarea neutralităţii, economie puternică, 

menţinerea relaţiilor cu UE şi Federaţia Rusă şi organizarea alegerilor anticipate. Referindu-se la 

conflictul transnistrean, Dodon a menţionat că nici o armată străină nu trebuie să se afle pe teritoriu 

ţării (09.11.2016); Reprezentanţii mai multor ONG-uri care optează pentru suveranitatea ţării au 

declarat că îl vor susţine pe Igor Dodon în cel de-al II tur de scrutin. Potrivit acestora, Igor Dodon 

este un lider care va reuşi să dezvolte Republica Moldova. Reprezentanţii ONC-urilor spun că Igor 
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Dodon este un candidat, este un lider, faptul este prin aceea că are o familie frumoasă cu 3 copii 

(09.11.2016); Socialiştii au prezentat 10 realizări ale lui Igor Dodon în perioada cînd acesta deţinea 

funcţia de ministru al Economiei: investiţii străine directe, milioane de dolari, tarife, energie 

electrică (10.11.2016); Candidatul PSRM la funcţia de preşedinte al ţării, Igor Dodon, a mulţumit 

astăzi tuturor celor care l-a sprijinit în campania electorală. Liderul socialiştilor spune că ziua de 13 

noiembrie este una hotărîtoare pentru viitorul Republicii Moldova. De aceea, a îndemnat oamenii să 

iasă la vot. În cadrul unei conferinţe de presă, Igor Dodon a declarat că pentru el, campania 

electorală a fost una foarte dură. Totuşi, el a mulţumit tuturor celor care l-au susţinut, inclusiv 

liderilor de partide. Dodon spune: „Vreau să le mulţumesc tuturor care au fost alături de mine, de 

noi, în echipă, liderilor partidelor de centru-stînga, partidelor prostataliste care au îndemnat 

alegătorii şi susţinătorii săi să voteze pentru candidatura mea. Eu chem la mobilizare şi 

consolidarea eforturilor". Igor Dodon s-a arătat încrezător că din 14 noiembrie, Republica Moldova 

va deschide o nouă pagină în istoria sa (11.11.2016). 

Negativ, Igor Dodon a fost nuanţat în subiectele despre: Maia Sandu a scris pe o reţea de 

socializare că va depune o contestaţie la CEC împotriva socialiştilor privind nedeclararea 

cheltuielilor pentru publicarea şi distribuirea mai multor pliante denigratoare la adresa sa. În replică, 

socialiştii au declarat că nu ei au repartizat pliantele (07.11.2016); Tinerii PAS au mers astăzi în faţa 

Ambasadei Ucrainei din Republica Moldova pentru a cere scuze vecinilor pentru declaraţiile făcute 

de candidatul la funcţia de preşedinte Igor Dodon despre Crimeea. Tinerii susţin că scopul flash 

mob-ului este de a menţine relaţiile de prietenie cu Ucraina şi de a condamna declaraţia făcută de 

Igor Dodon. Recent, Igor Dodon a declarat că din punct de vedere juridic, Crimeea este parte a 

Federaţiei Rusă, motiv pentru care Ucraina şi-a rechemat ambasadorul (07.11.2016); Cîţiva veterani 

de război ai Asociaţiei Tiras Tighina au declarat că nu îl vor vota pe Igor Dodon din cauză că acesta 

îşi doreşte federalizarea ţării. Membrii PSRM au negat toate acuzaţiile. PSRM susţine că nu este 

prerogativa preşedintelui să anuleze Acordul de asociere, acest lucru îl poate face doar Parlamentul, 

exact aşa cum Parlamentul a aprobat şi ratificat acest acord (08.11.2016). 

 

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

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:10:47 0:01:44 0:09:03 

I Dodon 0:08:16 0:01:26 0:06:50 
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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”, PAS a avut o pondere de reflectare 

de 52,3%, iar PSRM – de 47,7%. 

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:11:32 0:03:26 0:06:11 0:01:55 

PSRM 0:10:30 0:02:35 0:06:56 0:00:59 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiecţii politici PAS şi PSRM au fost reflectaţi printr-o conotaţie pozitivă, neutră şi 

negativă. Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează difuzării subiectelor despre candidaţii 

înaintaţi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

Totodată, conotaţia pozitivă pentru PAS s-a datorat şi subiectului din 07.11.2016, despre:  

Tinerii PAS au mers astăzi în faţa Ambasadei Ucrainei din Republica Moldova pentru a cere scuze 

vecinilor pentru declaraţiile făcute de candidatul la funcţia de preşedinte Igor Dodon despre 

Crimeea. Tinerii susţin că scopul flash mob-ului este de a menţine relaţiile de prietenie cu Ucraina 

şi de a condamna declaraţia făcută de Igor Dodon. Recent, Igor Dodon a declarat că din punct de 

vedere juridic, Crimeea este parte a Federaţiei Rusă, motiv pentru care Ucraina şi-a rechemat 

ambasadorul (07.11.2016). 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

 

În perioada de raport, din numărul total de candidați electorali, cota femeilor a fost de – 

56,6%, iar cota bărbaţilor a fost de 43,4%.  

 

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport nu au fost atestate derogări 

de la prevederile legislaţiei electorale.  
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Prime 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Prime”, M. Sandu 

a avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri – 63,4%, iar I. Dodon a fost mediatizat în 

volum de 36,6%.  

 

Detaliere:  

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:07:07 0:00:00 0:03:38 0:03:29 

I Dodon 0:04:06 0:01:25 0:01:32 0:01:09 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Liderul PSRM, I. Dodon, a fost  mediatizat în context pozitiv, neutru și negativ, iar liderul 

PAS, a fost reflectat în context neutru și negativ. 

Candidatul PSRM la funcţia de şef al statului, I. Dodon, a fost mediatizat în context pozitiv 

în subiectele despre: Sondajul realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova. 

Conform sondajului, socialistul Igor Dodon are şanse mai mari să cîştige alegerile în turul II decît 

Maia Sandu (07.11.2016); I. Dodon a declarat că, în cazul în care va deveni preşedinte al ţării, va 

semna trei decrete, care prevăd: întoarcerea banilor furaţi din sistemul bancar, relansarea relaţiilor 

cu Federaţia Rusă şi lupta cu organizaţiile care promovează ideile unioniste. Sincron, I. Dodon: 

„Miliardul trebuie să fie întors de hoţi. De aceea, prima iniţiativă prezidenţială va fi să fie anulată 

legislaţia votată de Maia Sandu în Guvern, proiect care pune pe spatele cetăţeanului miliardele 

furate de hoţi”. Igor Dodon a mai declarat că printre priorităţile lui se numără păstrarea neutralităţii 

Moldovei şi crearea unei economii puternice. De asemenea, el a anunţat că va susţine, în continuare, 

valorile creştine şi se va împotrivi căsătoriilor între gay (09.11.2016); Socialiştii au comparat 

realizările Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele ale lui Igor Dodon în fruntea 

Ministerului Economiei. În cadrul unei conferinţe de presă, membrii PSRM au acuzat candidatul 

PAS la prezidenţiale că ar fi promovat politici în defavoarea tinerilor, pe cînd Dodon a crescut 

Produsul Intern Brut. Socialiştii susţin că în perioada în care Igor Dodon a fost ministru al 

Economiei, ar fi fost înregistrate mai multe succese. Sincron cu consilierul PSRM, Ion Ceban: 

„Igor Dodon, ca ministru al Economiei, cel care se ocupă de blocul economico-financiar: creşterea 

PIB-ului, plus 7,2 în 2008, minus 0,5 în 2015" (11.11.2016) etc.  

I. Dodon a fost nuanţat în context negativ în subiectul despre: Viorel Donică susţine că 

socialistul a pretins 15 mii de dolari pentru a-l ajuta să privatizeze un imobil din Orhei, în care a 

investit bani. Cazul ar fi avut loc atunci cînd liderul PSRM deţinea funcţia de ministru al 

Economiei. Sincron cu colegul de facultate al lui Igor Dodon, Viorel Donică: „Mi-a spus: trebuie 

15 mii de dolari. Pentru că pierdeam 200 de mii, am hotărît să îi dau această sumă. I-am achitat 10 

mii de dolari în faţa casei, acolo era o parcare, eu m-am dus, i-am achitat această sumă, şi i-am 

spus 5 mii o să le achit oleacă mai tîrziu". Viorel Donică mai susţine că Igor Dodon ar fi fost 
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implicat în scheme ilegale de privatizare pe cînd deţinea funcţia de ministru al Economiei. El i-ar fi 

favorizat pe unii oameni de afaceri care deţineau monopolul pe piaţa cerealelor, a cărnii şi a peştelui 

(08.11.2016).  

M. Sandu a fost prezentată în context negativ în subiectele despre: Reprezentanţii PSRM au 

prezentat „un top 10 al minciunilor spuse de Maia Sandu”. Astfel, în opinia socialiştilor, Maia 

Sandu a minţit atunci cînd a spus că ea nu are nici o legătură cu PLDM, declarînd că nu a fost 

membru de partid. Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Declaraţia Maiei Sandu precum 

că nu a fost niciodată membru PLDM. Adică persoana care a fost în listele electorale ale PLDM, 

persoana care pe parcursul a celor şapte ani, de trei ori s-a regăsit în componenţa Guvernului, 

persoana care a votat colegial multe fărădelegi, această persoană are ruşinea astăzi să declare că 

nu a făcut niciodată parte din PLDM". O altă minciună spusă de Maia Sandu, potrivit socialiştilor, 

se referă la faptul că ea nu este implicată în furtul din sistemul bancar. Sincron cu deputatul PSRM, 

Bogdan Ţîrdea: „Asta pînă cînd nu a fost prezentată stenograma şedinţei secrete a Guvernului din 

27 martie 2015, în care s-a decis alocarea secretă a 5,4 miliarde de lei, unde doamna Sandu ridică 

frumos mîna şi votează, ceea ce este confirmat prin document secret. După ce a fost prinsă cu 

minciuna, a întors macazul, declarînd că ea, de fapt, a salvat deponenţii, adică pensionarii, 

bătrînii”. În cadrul subiectului se mai menţionează că socialiştii acuză candidatul PAS şi de 

campanie netransparentă. Ei spun că banii folosiţi de Maia Sandu pentru a-şi construi strategia 

electorală provin din furtul din sistemul bancar. Din aceste resurse, ea ar fi plătit şi oameni din 

afară, pentru a munci pentru ea. Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Astăzi campania 

Maiei Sandu, la fel ca şi în 2014, costă zeci de milioane. Mii de oameni care au venit în Republica 

Moldova doar pentru reţele de socializare. Doamna Maia Sandu iarăşi lucrează din surse 

netransparente". La finele subiectului, reporterul menţionează că „mîine, socialiştii vor prezenta un 

top al manipulărilor făcute de candidatul PAS, Maia Sandu” (07.11.2016); În cadrul unei 

conferinţe de presă, liderul PSRM, I. Dodon, a declarat: „Miliardul trebuie să fie întors de hoţi. De 

aceea, prima iniţiativă prezidenţială va fi să fie anulată legislaţia votată de Maia Sandu în Guvern, 

proiect care pune pe spatele cetăţeanului miliardele furate de hoţi” (09.11.2016); Candidatul la 

prezidenţiale Maia Sandu şi liderul Partidului "Demnitate şi Adevăr", Andrei Năstase, au fost 

huiduiţi la Bălţi. Incidentul a avut loc într-o piaţă din oraş, la o întîlnire cu alegătorii. În subiect se 

menţionează că oamenii s-au arătat nemulţumiţi de acţiunile şi declaraţiile celor doi politicieni din 

ultima perioadă şi i-au alungat din piaţă (09.11.2016); În cadrul subiectului din 10.11.2016 se 

menţionează că „Liderii Partidului Acţiune şi Solidaritate au fost prinşi, din nou, cu minciuna. De 

această dată este vorba despre secretarul general al formaţiunii, Igor Grosu. El a afirmat, în 

cadrul unei emisiuni TV, că, la recomandarea Comisiei Electorale Centrale, finanţările pentru 

campania electorală a Maiei Sandu trec, mai întîi, prin conturile partidului. Preşedintele CEC, 

Alina Russu, a negat existenţa unei astfel de recomandări. În replică, socialistul Ion Ceban a scris 

pe Facebook precum că PAS operează cu bani murdari, iar secretarul general al formaţiunii este 

un mincinos”. La finele subiectului reporterul subliniază: „La începutul săptămînii, pe internet a 

apărut o informaţie despre o donaţie de 300 de mii de lei pentru Maia Sandu din partea companiei 

„Dufremol" a primarului de Orhei, Ilan Şor. Bloggerul Eugen Luchianiuc a publicat cîteva 

documente din care reiese că banii ar fi fost transferaţi în patru tranşe. Ulterior, bloggerul a făcut 

publice şi înregistrări audio din care reiese că secretarul general al PAS, Igor Grosu, ar fi negociat 

tranzacţiile. Tot el ar fi recomandat cum să fie făcute transferurile, pentru a nu le da de bănuit 

instituţiilor de control: „Deci, ei nu o să transfere în contul candidatului, o să-i transfere în contul 

partidului, iar noi din contul partidului o să transferăm numai cît ne trebuie în ziua respectivă”; În 

cadrul unei conferinţe de presă organizată de candidatul PAS la funcţia de şef al statului, M. Sandu 

a îndemnat electoratul să iasă la votare. Reporterul susţine: „Evenimentul nu a trecut fără incidente. 

Maia Sandu a refuzat să răspundă la cîteva întrebări incomode, adresate de către trecători, iar 
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membrii formaţiunii pe care o conduce s-au lansat în insulte. La sfîrşitul conferinţei, liderul PAS a 

întors spatele unui cetăţean, care a încercat să-i adreseze o întrebare incomodă. Maia Sandu l-a 

tratat cu indiferenţă şi pe un alt alegător, care a încercat să afle din ce bani îşi desfăşoară 

campania electorală. Mai mult, femeia a fost insultată de membrii partidului PAS, pentru că şi-a 

exprimat punctul de vedere” (10.11.2016); Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia 

Ministerului Educaţiei cu cele ale lui Igor Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei 

conferinţe de presă, membrii PSRM au acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat 

politici în defavoarea tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul Intern Brut. Socialiştii susţin că, în 

perioada în care Maia Sandu s-a aflat la conducerea Ministerului Educaţiei, ar fi fost stopate o serie 

de proiecte pentru tineri, iar acum ea mizează pe votul lor. În acest sens, sînt prezentate declaraţiile 

consilierului PSRM, Ion Ceban: „Astea ar fi realizările Maiei Sandu, per gros: pedagogi, minus 10 

mii aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o dată în şapte ani de zile, 

numărul bursierilor a scăzut cu 30 la sută, cămin majorat de cîteva ori" (11.10.2016) etc.  

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

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:07:07 0:01:14 0:05:53 

I Dodon 0:04:06 0:00:22 0:03:44 
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Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Prime”, PAS a obţinut un volum procentual de 51,6 la 

sută, iar PSRM – de 48,4 la sută.  

 

Detaliere: 

 

Subiecți 

politic 

Total 

Time 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:08:37 0:00:00 0:04:28 0:04:09 

PSRM 0:08:05 0:01:25 0:05:31 0:01:09 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiectul politic PAS a fost mediatizat în context neutru și negativ, iar subiectul politic 

PSRM a fost nuanțat în context pozitiv, neutru și negativ. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de candidații electorali, cota femeilor a fost de – 

54,2%, iar cota bărbților a fost de 45,8%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 

echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor 

ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”. 

Astfel, Reprezentanţii PSRM au prezentat „un top 10 al minciunilor spuse de Maia Sandu”. 

Astfel, în opinia socialiştilor, Maia Sandu a minţit atunci cînd a spus că ea nu are nici o 

legătură cu PLDM, declarînd că nu a fost membru de partid. Sincron cu deputatul PSRM, 

Vlad Bătrîncea: „Declaraţia Maiei Sandu precum că nu a fost niciodată membru PLDM. 

Adică persoana care a fost în listele electorale ale PLDM, persoana care pe parcursul a 

celor şapte ani, de trei ori s-a regăsit în componenţa Guvernului, persoana care a votat 

colegial multe fărădelegi, această persoană are ruşinea astăzi să declare că nu a făcut 

niciodată parte din PLDM". O altă minciună spusă de Maia Sandu, potrivit socialiştilor, se 

referă la faptul că ea nu este implicată în furtul din sistemul bancar. Sincron cu deputatul 

PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Asta pînă cînd nu a fost prezentată stenograma şedinţei secrete a 

Guvernului din 27 martie 2015, în care s-a decis alocarea secretă a 5,4 miliarde de lei, 

unde doamna Sandu ridică frumos mîna şi votează, ceea ce este confirmat prin document 

secret. După ce a fost prinsă cu minciuna, a întors macazul, declarînd că ea, de fapt, a 

salvat deponenţii, adică pensionarii, bătrînii”. În cadrul subiectului se mai menţionează că 

socialiştii acuză candidatul PAS şi de campanie netransparentă. Ei spun că banii folosiţi de 

Maia Sandu pentru a-şi construi strategia electorală provin din furtul din sistemul bancar. 

Din aceste resurse, ea ar fi plătit şi oameni din afară, pentru a munci pentru ea. Sincron cu 

deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Astăzi campania Maiei Sandu, la fel ca şi în 2014, costă 

zeci de milioane. Mii de oameni care au venit în Republica Moldova doar pentru reţele de 

socializare. Doamna Maia Sandu iarăşi lucrează din surse netransparente". La finele 

subiectului, reporterul menţionează că „mîine, socialiştii vor prezenta un top al 

manipulărilor făcute de candidatul PAS, Maia Sandu”. Nu este prezentată poziția M. Sandu. 

De specificat că reporterul vine cu menținuea că „fostul minstru al educației nu a răspuns 

deocamdată acuzațiilor ”(07.11.2016).  

Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele ale lui 

Igor Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei conferinţe de presă, membrii 

PSRM au acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat politici în defavoarea 

tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul Intern Brut. Socialiştii susţin că, în perioada în 

care Maia Sandu s-a aflat la conducerea Ministerului Educaţiei, ar fi fost stopate o serie de 

proiecte pentru tineri, iar acum ea mizează pe votul lor. În acest sens, sînt prezentate 

declaraţiile consilierului PSRM, Ion Ceban: „Astea ar fi realizările Maiei Sandu, per gros: 

pedagogi, minus 10 mii aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o 

dată în şapte ani de zile, numărul bursierilor a scăzut cu 30 la sută, cămin majorat de cîteva 

ori" . Nu este prezentată poziția M. Sandu (11.10.2016).  

 

De specificat, că  urmare a analizei cantitative s-a constatat că rezultatele monitorizării au 

atestat că M. Sandu a obținut cea mai mare pondere de reflectare – 63,4%, ceea ce constituie 7 min. 

7 sec., din volumul total de timp acordat, iar I. Dodon a acumulat – 36,6%, ceea ce constituie 4 min. 

06 sec. 
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Canal 3 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 3”, cel mai 

mediatizat candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a fost M. Sandu, cu 

69,0%, iar I. Dodon a fost reflectat în volum de 31,0%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:08:41 0:00:00 0:04:06 0:04:35 

I Dodon 0:03:54 0:01:11 0:01:48 0:00:55 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Igor Dodon a fost reflectat în context poztiv, neutru și negativ, iar M. Sandu a fost 

mediatizată în context neutru și negativ.  

Candidatul PSRM la funcţia de şef al statului, I. Dodon, a fost mediatizat în context pozitiv 

în subiectele despre: Sondajul realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova. 

Astfel, în cadrul subiectului se afirmă că, după rezultatele cercetării, cei mai mulţi dintre cetăţeni, ca 

şi înainte, dau preferinţă candidatului PSRM (07.11.2016); I. Dodon a declarat că în cazul în care va 

ajunge Preşedinte al Republicii Moldova va semna trei decrete: „Miliardul trebuie să fie întors de 

hoţi. De aceea, prima iniţiativă prezidenţială va fi să fie anulată legislaţia votată de Maia Sandu în 

Guvern, proiect care pune pe spatele cetăţeanului miliardele furate de hoţi" (09.11.2016); 

Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele ale lui Igor 

Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei conferinţe de presă, membrii PSRM au 

acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat politici în defavoarea tinerilor, pe cînd 

Dodon a crescut Produsul Intern Brut. Socialiştii susţin că în perioada în care Igor Dodon a fost 

ministru al Economiei, ar fi fost înregistrate mai multe succese. Sincron cu consilierul PSRM, Ion 

Ceban: „Igor Dodon, ca ministru al Economiei, cel care se ocupă de blocul economico-financiar: 

creşterea PIB-ului, plus 7,2 în 2008, minus 0,5 în 2015" (11.11.2016) etc. 

I. Dodon a fost prezentat în context negativ în subiectul despre: Un fost coleg de facultate al 

socialistului Igor Dodon îl acuză pe acesta de ilegalităţi. Astfel, Viorel Donică susţine că socialistul 

a pretins 15 mii de dolari pentru a-l ajuta să privatizeze un imobil din Orhei, în care a investit bani. 

Cazul ar fi avut loc atunci cînd liderul PSRM deţinea funcţia de ministru al Economiei. Sincron cu 

colegul de facultate al lui Igor Dodon, Viorel Donică: „Mi-a spus: trebuie 15 mii de dolari. Pentru 

că pierdeam 200 de mii, am hotărît să îi dau această sumă. I-am achitat 10 mii de dolari în faţa 

casei, acolo era o parcare, eu m-am dus, i-am achitat această sumă, şi i-am spus 5 mii o să le achit 

oleacă mai tîrziu". Viorel Donică mai susţine că Igor Dodon ar fi fost implicat în scheme ilegale de 

privatizare pe cînd deţinea funcţia de ministru al Economiei. El i-ar fi favorizat pe unii oameni de 

afaceri care deţineau monopolul pe piaţa cerealelor, a cărnii şi a peştelui (08.11.2016). 
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Liderul PAS, M. Sandu, a fost reflectată în context negativ în subiectele despre: 

Reprezentanţii PSRM au prezentat „un top 10 al minciunilor spuse de Maia Sandu”. Astfel, în 

opinia socialiştilor, Maia Sandu a minţit atunci cînd a spus că ea nu are nici o legătură cu PLDM, 

declarînd că nu a fost membru de partid. Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Declaraţia 

Maiei Sandu precum că nu a fost niciodată membru PLDM. Adică persoana care a fost în listele 

electorale ale PLDM, persoana care pe parcursul a celor şapte ani, de trei ori s-a regăsit în 

componenţa Guvernului, persoana care a votat colegial multe fărădelegi, această persoană are 

ruşinea astăzi să declare că nu a făcut niciodată parte din PLDM". O altă minciună spusă de Maia 

Sandu, potrivit socialiştilor, se referă la faptul că ea nu este implicată în furtul din sistemul bancar. 

Sincron cu deputatul PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Asta pînă cînd nu a fost prezentată stenograma 

şedinţei secrete a Guvernului din 27 martie 2015, în care s-a decis alocarea secretă a 5,4 miliarde 

de lei, unde doamna Sandu ridică frumos mîna şi votează, ceea ce este confirmat prin document 

secret. După ce a fost prinsă cu minciuna, a întors macazul, declarînd că ea, de fapt, a salvat 

deponenţii, adică pensionarii, bătrînii”. În cadrul subiectului se mai menţionează că socialiştii 

acuză candidatul PAS şi de campanie netransparentă. Ei spun că banii folosiţi de Maia Sandu pentru 

a-şi construi strategia electorală provin din furtul din sistemul bancar. Din aceste resurse, ea ar fi 

plătit şi oameni din afară, pentru a munci pentru ea. Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: 

„Astăzi campania Maiei Sandu, la fel ca şi în 2014, costă zeci de milioane. Mii de oameni care au 

venit în Republica Moldova doar pentru reţele de socializare. Doamna Maia Sandu iarăşi lucrează 

din surse netransparente". La finele subiectului, reporterul menţionează că „mîine, socialiştii vor 

prezenta un top al manipulărilor făcute de candidatul PAS, Maia Sandu” (07.11.2016); 

Reprezentanţii PSRM o acuză pe Maia Sandu că ar fi preluat tehnicile de manipulare utilizate de 

foştii săi colegi din PLDM. Aceştia susţin că Maia Sandu recurge la fals atunci cînd declară că, dacă 

Igor Dodon va deveni preşedinte, cetăţenii moldoveni vor pierde dreptul de a munci peste hotare. 

Deputatul PSRM, Grigore Novac: „Nu poate preşedintele Republicii Moldova să anuleze un drept 

care este universal. Se distribuie masiv şi nu în altă parte, dar prin ţările UE, unde sînt şi cetăţenii 

Republicii Moldova, unde muncesc de ani buni acolo. Sînt otrăviţi cu astfel de informaţii”. O altă 

manipulare este, în opinia socialiştilor, şi afirmaţia că Maia Sandu ar fi cheltuit puţini bani în 

campania electorală. Sincron cu deputatul PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Concurentul electoral a utilizat 

200 de mii de pliante care nu au fost achitate din fondul electoral şi nu au fost reflectate în raportul 

financiar. Astfel, folosind fonduri nedeclarate. Majoritatea deplasărilor ale doamnei Maia Sandu, 

cheltuielile legate de aceste deplasări, închirierea sălilor pentru întîlniri cu alegătorii”. În cadrul 

subiectului se mai menţionează că, potrivit PSRM, Maia Sandu a preluat aceste metode de la foştii 

săi colegi din PLDM. Urmează declaraţiile consilierului municipal Ion Ceban: „Asta este metoda 

PLDM-ului. Stejarul care s-a îngălbenit, acum şi-a ridicat ghinda de pe jos şi începe să facă 

ravagii prin satele şi localităţile Republicii Moldova. Vom da noi toată ghinda jos” (08.11.2016); 

Socialistul I. Dodon cere investigarea surselor şi modalităţilor de finanţare ale candidatului PAS la 

prezidenţiale M. Sandu. Aceasta după ce pe internet a apărut informaţia despre o donaţie în valoare 

de trei sute de mii de lei din partea companiei Dufremol a lui Ilan Shor pentru M. Sandu. Reporterul 

menţionează că I. Dodon a pus la îndoială legalitatea finanţării campaniei electorale a M. Sandu. 

Sincron cu I. Dodon: ,,Noi vom sesiza astăzi sau mîine CEC-ul şi Procuratura, să ne spună foarte 

clar ce se întîmplă. Pentru că cea care se jura că va fi cea mai echidistantă etc., vedem că acceptă 

scheme neclare. Domnul ăsta, vice de la ea , care spune pe telefon, uite, haidem să facem aşa, ca să 

fugim de impozitare…”. De asemenea, reporterul vine să sublinieze că bloggerul Eugen Luchianiuc 

a publicat documentele din care reiese că banii au fost transferaţi în patru tranşe pe contul 

formaţiunii. Totodată, el a făcut publice şi înregistrările audio din care reiese că secretarul general al 

PAS, Igor Grosu, ar fi negociat tranzacţiile şi a recomandat cum să se facă transferurile, pentru a nu 

atrage atenţia instituţiilor statului. În acest context, este pusă pe post convorbirea acestuia cu 
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Veaceslav Galai (09.11.2016); I. Dodon a declarat că, în cazul în care va ajunge preşedinte al 

Republicii Moldova, va semna trei decrete: „Miliardul trebuie să fie întors de hoţi. De aceea, prima 

iniţiativă prezidenţială va fi să fie anulată legislaţia votată de Maia Sandu în Guvern, proiect care 

pune pe spatele cetăţeanului miliardele furate de hoţi” (09.11.2016); Candidatul PAS la 

prezidenţiale, Maia Sandu, şi liderul Partidului „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, au fost 

huiduiţi la Bălţi. Incidentul a avut loc într-o piaţă din oraş, în timpul unei întîlniri cu alegătorii. În 

cadrul subiectului se menţionează că oamenii s-au arătat nemulţumiţi de acţiunile şi declaraţiile din 

ultimul timp ale celor doi şi i-au alungat din piaţă. Reporterul afirmă: „Nu este pentru prima dată 

cînd liderul Partidului „Demnitate şi Adevăr”, în spatele căruia stau fugarii Victor şi Viorel Ţopa, 

este huiduit. La fel de dur a fost criticat în timpul unei întîlniri electorale cu diaspora la Moscova. 

O situaţie similară a avut loc şi în comuna Băcioi. Atunci, oamenii nu au aşteptat să asculte 

discursul lui Andrei Năstase şi i-au cerut să părăsească localitatea. Ei l-au numit „mincinos” şi 

„bandit”” (09.11.2016); În cadrul unei conferinţe de presă organizată de candidatul PAS la funcţia 

de şef al statului, M. Sandu a îndemnat electoratul să iasă la votare. Reporterul susţine: 

„Evenimentul nu a trecut fără incidente. Maia Sandu a refuzat să răspundă la cîteva întrebări 

incomode, adresate de către trecători, iar membrii formaţiunii pe care o conduce s-au lansat în 

insulte. La sfîrşitul conferinţei, liderul PAS a întors spatele unui cetăţean, care a încercat să-i 

adreseze o întrebare incomodă. Maia Sandu l-a tratat cu indiferenţă şi pe un alt alegător, care a 

încercat să afle din ce bani îşi desfăşoară campania electorală. Mai mult, femeia a fost insultată de 

membrii partidului PAS, pentru că şi-a exprimat punctul de vedere” (10.11.2016); Liderul 

Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”, A. Năstase, a fost huiduit în mai multe localităţi din 

nordul ţării. Astfel, în cadrul subiectului se menţionează că „Oamenii din Ocniţa i-au cerut să 

părăsească localitatea şi au scandat „Jos Maia Sandu”, în timp ce Andrei Năstase făcea agitaţie în 

favoarea candidatului PAS. Un tablou similar a fost şi în Lipcani, raionul Briceni. Năstase a fost 

nevoit să ceară ajutorul poliţiei. În replică, Andrei Năstase i-a bruscat pe oameni şi i-a ameninţat 

cu poliţia. Dacă la Ocniţa Năstase s-a limitat doar la ameninţări, la Lipcani poliţia chiar a fost 

nevoită să-i ia apărarea finului de cununie al fugarului Victor Ţopa. Nu este pentru prima dată 

cînd liderul Partidului „Demnitate şi Adevăr”, în spatele căruia stau fugarii Victor şi Viorel Ţopa, 

este huiduit. Miercuri, Andrei Năstase şi candidatul PAS la prezidenţiale, Maia Sandu, au fost 

alungaţi din piaţa Vasile Alecsandri din Bălţi, în timpul unei întîlniri cu alegătorii. Liderul 

Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” al mafioţilor Ţopa a fost criticat la fel de dur şi în 

timpul unei întîlniri electorale cu diaspora la Moscova. O situaţie similară a avut loc în comuna 

Băcioi. Atunci, oamenii nu au vrut să asculte discursul lui Andrei Năstase şi i-au cerut să 

părăsească localitatea. Ei l-au numit „mincinos” şi „bandit”” (10.11.2016); În cadrul subiectului 

din 10.11.2016 se menţionează că „liderii Partidului Acţiune şi Solidaritate au fost prinşi, din nou, 

cu minciuna. De această dată, este vorba despre secretarul general al formaţiunii, Igor Grosu. El a 

afirmat, în cadrul unei emisiuni TV, că, la recomandarea Comisiei Electorale Centrale, finanţările 

pentru campania electorală a Maiei Sandu trec, mai întîi, prin conturile partidului. Preşedintele 

CEC, Alina Russu, a negat existenţa unei astfel de recomandări. În replică, socialistul Ion Ceban a 

scris pe Facebook precum că PAS operează cu bani murdari, iar secretarul general al formaţiunii 

este un mincinos”. La finele subiectului, reporterul vine să sublinieze că „La începutul săptămînii, 

pe internet a apărut o informaţie despre o donaţie de 300 de mii de lei pentru Maia Sandu din 

partea companiei „Dufremol" a primarului de Orhei, Ilan Şor. Bloggerul Eugen Luchianiuc a 

publicat cîteva documente din care reiese că banii ar fi fost transferaţi în patru tranşe. Ulterior, 

bloggerul a făcut publice şi înregistrări audio din care reiese că secretarul general al PAS, Igor 

Grosu, ar fi negociat tranzacţiile. Tot el ar fi recomandat cum să fie făcute transferurile, pentru a 

nu le da de bănuit instituţiilor de control”; Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia 

Ministerului Educaţiei cu cele ale lui Igor Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei 
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conferinţe de presă, membrii PSRM au acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat 

politici în defavoarea tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul Intern Brut. Socialiştii susţin că, în 

perioada în care Maia Sandu s-a aflat la conducerea Ministerului Educaţiei, ar fi fost stopate o serie 

de proiecte pentru tineri, iar acum ea mizează pe votul lor. În acest sens, sînt prezentate declaraţiile 

consilierului PSRM, Ion Ceban: „Astea ar fi realizările Maiei Sandu, per gros: pedagogi, minus 10 

mii aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o dată în şapte ani de zile, 

numărul bursierilor a scăzut cu 30 la sută, cămin majorat de cîteva ori" (11.11.2016); Un alt 

subiect, difuzat la 11.11.2016, este despre consilierul M. Sandu, Dumitru Alaiba. În subiect 

reporterul menţionează că consilierul Maiei Sandu i-a îndemnat pe proprietarii de baruri şi cafenele 

să ofere reduceri sau chiar produse gratuite tinerilor care le prezintă ştampila votat aplicată în fişa 

de însoţire a buletinului de identitate. Pe o reţea de socializare, acesta a scris următoarele: „Chiar şi 

dintre cei cu vîrsta de 30 de ani mulţi nu votează, dar cu siguranţă merg la cafenea… Asta s-ar 

putea să convingă tinerii mai bine decît cinci spoturi video”. În continuare, reporterul susţine că 

găselniţa de marketing politic a fost însă făcută praf de sociologi, care consideră că este vorba 

despre o banală mituire a alegătorilor. Se dă sincron cu directorul IMAS Chişinău, Doru Petruţi: „Să 

îi felicitaţi şi pe cei din societatea civilă care dau like la un asemenea gunoi! Adică 100 de lei 

oferiţi unui bătrîn pentru un vot merită sute de pagini de rapoarte, sesizări şi conferinţe… Dar să 

puneţi un preţ de 50 de lei pe votul unui tînăr este OK?” (11.11.2016) etc.  

 

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

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:08:41 0:00:11 0:08:30 

I Dodon 0:03:54 0:00:43 0:03:11 
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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”, PAS a fost mediatizat în volum de 56,8%, iar 

PSRM – în volum de 43,2%.  

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:11:16 0:00:00 0:05:34 0:05:42 

PSRM 0:08:34 0:01:11 0:06:28 0:00:55 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

 PSRM a fost prezentat în context pozitiv, neutru și negativ, iar PAS a fost mediatizat în 

context neutru și negativ. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de candidați electorali, cota femeilor a fost de –

58,5%, iar cota bărbaţilor a fost de 41,5%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (2) Codul audiovizualului: „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei 

mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de 

asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor 

partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, 

indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; și alin. (3) „Pentru încurajarea 

şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a 

reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial..” Astfel, se atesta un 

dezechilibru între candidatul electoral M. Sandu, cu celălalt candidat electoral I. Dodon.  

 Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 

echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor 

ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”. 

Astfel, Reprezentanţii PSRM au prezentat „un top 10 al minciunilor spuse de Maia Sandu”. 

Astfel, în opinia socialiştilor, Maia Sandu a minţit atunci cînd a spus că ea nu are nici o 

legătură cu PLDM, declarînd că nu a fost membru de partid. Sincron cu deputatul PSRM, 

Vlad Bătrîncea: „Declaraţia Maiei Sandu precum că nu a fost niciodată membru PLDM. 

Adică persoana care a fost în listele electorale ale PLDM, persoana care pe parcursul a 

celor şapte ani, de trei ori s-a regăsit în componenţa Guvernului, persoana care a votat 

colegial multe fărădelegi, această persoană are ruşinea astăzi să declare că nu a făcut 

niciodată parte din PLDM". O altă minciună spusă de Maia Sandu, potrivit socialiştilor, se 

referă la faptul că ea nu este implicată în furtul din sistemul bancar. Sincron cu deputatul 

PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Asta pînă cînd nu a fost prezentată stenograma şedinţei secrete a 

Guvernului din 27 martie 2015, în care s-a decis alocarea secretă a 5,4 miliarde de lei, 

unde doamna Sandu ridică frumos mîna şi votează, ceea ce este confirmat prin document 

secret. După ce a fost prinsă cu minciuna, a întors macazul, declarînd că ea, de fapt, a 

salvat deponenţii, adică pensionarii, bătrînii”. În cadrul subiectului se mai menţionează că 

socialiştii acuză candidatul PAS şi de campanie netransparentă. Ei spun că banii folosiţi de 

Maia Sandu pentru a-şi construi strategia electorală provin din furtul din sistemul bancar. 

Din aceste resurse, ea ar fi plătit şi oameni din afară, pentru a munci pentru ea. Sincron cu 

deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Astăzi campania Maiei Sandu, la fel ca şi în 2014, costă 

zeci de milioane. Mii de oameni care au venit în Republica Moldova doar pentru reţele de 

socializare. Doamna Maia Sandu iarăşi lucrează din surse netransparente". La finele 

subiectului, reporterul menţionează că „mîine, socialiştii vor prezenta un top al 

manipulărilor făcute de candidatul PAS, Maia Sandu”. Nu este prezentată poziția M. Sandu. 

De specificat că reporterul vine cu menținuea că „fostul minstru al educației nu a răspuns 

deocamdată acuzațiilor ”(07.11.2016).  

Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele ale lui 

Igor Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei conferinţe de presă, membrii 

PSRM au acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat politici în defavoarea 

tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul Intern Brut. Socialiştii susţin că, în perioada în 

care Maia Sandu s-a aflat la conducerea Ministerului Educaţiei, ar fi fost stopate o serie de 

proiecte pentru tineri, iar acum ea mizează pe votul lor. În acest sens, sînt prezentate 

declaraţiile consilierului PSRM, Ion Ceban: „Astea ar fi realizările Maiei Sandu, per gros: 

pedagogi, minus 10 mii aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o 

dată în şapte ani de zile, numărul bursierilor a scăzut cu 30 la sută, cămin majorat de cîteva 

ori" . Nu este prezentată poziția M. Sandu (11.11.2016).  
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Canal 2 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

PAS a avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri – 65,8%, iar I. Dodon a fost mediatizat 

în volum de 34,2%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:08:30 0:00:18 0:04:01 0:04:11 

I Dodon 0:04:25 0:01:22 0:02:12 0:00:51 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
  

 Candidații electorali M. Sandu și I. Dodon au fost mediatizați în context pozitiv, neutru și 

negativ.  

I. Dodon a fost prezentat în context negativ în subiectul despre: V. Donică îl acuză pe Igor 

Dodon de ilegalităţi. Astfel, Viorel Donică susţine că socialistul a pretins 15 mii de dolari pentru a-l 

ajuta să privatizeze un imobil din Orhei, în care a investit bani. Cazul ar fi avut loc atunci cînd 

liderul PSRM deţinea funcţia de ministru al Economiei. Sincron cu Viorel Donică: „Mi-a spus: 

trebuie 15 mii de dolari. Pentru că pierdeam 200 de mii, am hotărît să îi dau această sumă. I-am 

achitat 10 mii de dolari în faţa casei, acolo era o parcare, eu m-am dus, i-am achitat această sumă, 

şi i-am spus 5 mii o să le achit oleacă mai tîrziu". Viorel Donică mai susţine că Igor Dodon ar fi 

fost implicat în scheme ilegale de privatizare pe cînd deţinea funcţia de ministru al Economiei. El i-

ar fi favorizat pe unii oameni de afaceri care deţineau monopolul pe piaţa cerealelor, a cărnii şi a 

peştelui (08.11.2016). 

 Candidatul PSRM la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a fost nuanţat în context 

pozitiv în subiectele despre: Intenţia lui I. Dodon de a semna trei decrete, în cazul în care va deveni 

preşedinte. Prerogativele celor trei decrete sunt: întoarcerea banilor furaţi din sistemul bancar, 

relansarea relaţiilor cu Federaţia Rusă şi lupta cu organizaţiile care promovează ideile unioniste. 

Sincron, I. Dodon: „Miliardul trebuie să fie întors de hoţi. De aceea, prima iniţiativă prezidenţială 

va fi să fie anulată legislaţia votată de Maia Sandu în Guvern, proiect care pune pe spatele 

cetăţeanului miliardele furate de hoţi”. Liderul PSRM a mai declarat că printre priorităţile lui se 

numără păstrarea neutralităţii Moldovei şi crearea unei economii puternice. De asemenea, el a 

anunţat că va susţine, în continuare, valorile creştine şi se va împotrivi căsătoriilor între persoanele 

de acelaşi sex (09.11.2016); În cadrul unei emisiuni televizate, preşedintele PCRM, V. Voronin, i-a 

îndemnat pe comunişti să-l voteze pe I. Dodon: ,,Cum Dodon nu ar fi, el a crescut în echipă. Eu îl 

cunosc ca organizat, disciplinat membru al echipei. Și pentru aceasta, cei care nu vor boicota 

alegerile, să ia în considerare această părere” (09.11.2016); Socialiştii au comparat realizările 

Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele ale lui Igor Dodon în fruntea Ministerului 

Economiei. În cadrul unei conferinţe de presă, membrii PSRM au acuzat candidatul PAS la 
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prezidenţiale că ar fi promovat politici în defavoarea tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul 

Intern Brut. Socialiştii susţin că în perioada în care Igor Dodon a fost ministru al Economiei, ar fi 

fost înregistrate mai multe succese. Sincron cu consilierul PSRM, Ion Ceban: „Astea ar fi 

realizările Maiei Sandu, per gros: pedagogi, minus 10 mii aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt 

minus 200, bursă majorată o dată în şapte ani de zile, numărul bursierilor a scăzut cu 30 la sută, 

cămin majorat de cîteva ori"  (10.11.2016) etc. 

Liderul PAS, M. Sandu, a fost mediatizată în context negativ în subiectele despre: 

Conferinţa organizată de PSRM. Astfel, în cadrul subiectului se menţionează că socialiştii au 

prezentat „un top 10 al minciunilor spuse de Maia Sandu”. În opinia socialiştilor, Maia Sandu a 

minţit atunci cînd a spus că ea nu are nici o legătură cu PLDM, declarînd că nu a fost membru de 

partid. Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Declaraţia Maiei Sandu precum că nu a fost 

niciodată membru PLDM. Adică persoana care a fost în listele electorale ale PLDM, persoana 

care pe parcursul a celor şapte ani, de trei ori s-a regăsit în componenţa Guvernului, persoana 

care a votat colegial multe fărădelegi, această persoană are ruşinea astăzi să declare că nu a făcut 

niciodată parte din PLDM". O altă minciună spusă de Maia Sandu, potrivit socialiştilor, se referă la 

faptul că ea nu este implicată în furtul din sistemul bancar. Sincron cu deputatul PSRM, Bogdan 

Ţîrdea: „Asta pînă cînd nu a fost prezentată stenograma şedinţei secrete a Guvernului din 27 martie 

2015, în care s-a decis alocarea secretă a 5,4 miliarde de lei, unde doamna Sandu ridică frumos 

mîna şi votează, ceea ce este confirmat prin document secret. După ce a fost prinsă cu minciuna, a 

întors macazul, declarînd că ea, de fapt, a salvat deponenţii, adică pensionarii, bătrînii”. În cadrul 

subiectului se mai menţionează că socialiştii acuză candidatul PAS şi de campanie netransparentă. 

Ei spun că banii folosiţi de Maia Sandu pentru a-şi construi strategia electorală provin din furtul din 

sistemul bancar. Din aceste resurse, ea ar fi plătit şi oameni din afară, pentru a munci pentru ea. 

Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Astăzi campania Maiei Sandu, la fel ca şi în 2014, 

costă zeci de milioane. Mii de oameni care au venit în Republica Moldova doar pentru reţele de 

socializare. Doamna Maia Sandu iarăşi lucrează din surse netransparente". La finele subiectului, 

reporterul menţionează că „mîine, socialiştii vor prezenta un top al manipulărilor făcute de 

candidatul PAS, Maia Sandu” (07.11.2016); Reprezentanţii PSRM o acuză pe Maia Sandu că ar fi 

preluat tehnicile de manipulare utilizate de foştii săi colegi din PLDM. Aceştia susţin că Maia 

Sandu recurge la fals atunci cînd declară că, dacă Igor Dodon va deveni preşedinte, cetăţenii 

moldoveni vor pierde dreptul de a munci peste hotare. Deputatul PSRM, Grigore Novac: „Nu poate 

preşedintele Republicii Moldova să anuleze un drept care este universal. Se distribuie masiv şi nu 

în altă parte, dar prin ţările UE, unde sînt şi cetăţenii Republicii Moldova, unde muncesc de ani 

buni acolo. Sînt otrăviţi cu astfel de informaţii”. O altă manipulare este, în opinia socialiştilor, şi 

afirmaţia că Maia Sandu ar fi cheltuit puţini bani în campania electorală. Sincron cu deputatul 

PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Concurentul electoral a utilizat 200 de mii de pliante care nu au fost 

achitate din fondul electoral şi nu au fost reflectate în raportul financiar. Astfel, folosind fonduri 

nedeclarate. Majoritatea deplasărilor ale doamnei Maia Sandu, cheltuielile legate de aceste 

deplasări, închirierea sălilor pentru întîlniri cu alegătorii”. În cadrul subiectului se mai 

menţionează că, potrivit PSRM, Maia Sandu a preluat aceste metode de la foştii săi colegi din 

PLDM. Urmează declaraţiile consilierului municipal Ion Ceban: „Asta este metoda PLDM-ului. 

Stejarul care s-a îngălbenit, acum şi-a ridicat ghinda de pe jos şi începe să facă ravagii prin satele 

şi localităţile Republicii Moldova. Vom da noi toată ghinda jos” (08.11.2016); Socialistul I. Dodon 

solicită investigarea surselor şi modalităţilor de finanţare ale candidatului PAS la prezidenţiale M. 

Sandu. Aceasta după ce pe internet a apărut informaţia despre o donaţie în valoare de trei sute de 

mii de lei din partea companiei Dufremol a lui Ilan Shor pentru M. Sandu. Reporterul menţionează 

că I. Dodon a pus la îndoială legalitatea finanţării campaniei electorale a M. Sandu. Sincron cu I. 

Dodon: ,,Noi vom sesiza astăzi sau mîine CEC-ul şi Procuratura, să ne spună foarte clar ce se 

întîmplă. Pentru că cea care se jura că va fi cea mai echidistantă etc., vedem că acceptă scheme 

neclare. Domnul ăsta, vice de la ea , care spune pe telefon, uite, haidem să facem aşa, ca să fugim 

de impozitare…”. De asemenea, reporterul vine să sublinieze că bloggerul Eugen Luchianiuc a 

publicat documentele din care reiese că banii au fost transferaţi în patru tranşe pe contul formaţiunii. 
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Totodată, el a făcut publice şi înregistrările audio din care reiese că secretarul general al PAS, Igor 

Grosu, ar fi negociat tranzacţiile şi a recomandat cum să se facă transferurile, pentru a nu atrage 

atenţia instituţiilor statului. În acest context, este pusă pe post convorbirea acestuia cu Veaceslav 

Galai (09.11.2016); Candidatul PAS la prezidenţiale, Maia Sandu, şi liderul Partidului „Demnitate 

şi Adevăr”, Andrei Năstase, au fost huiduiţi la Bălţi. Incidentul a avut loc într-o piaţă din oraş, în 

timpul unei întîlniri cu alegătorii. În cadrul subiectului se menţionează că oamenii s-au arătat 

nemulţumiţi de acţiunile şi declaraţiile din ultimul timp ale celor doi şi i-au alungat din piaţă. 

Reporterul afirmă: „Nu este pentru prima dată cînd liderul Partidului „Demnitate şi Adevăr”, în 

spatele căruia stau fugarii Victor şi Viorel Ţopa, este huiduit. La fel de dur a fost criticat în timpul 

unei întîlniri electorale cu diaspora la Moscova. O situaţie similară a avut loc şi în comuna Băcioi. 

Atunci, oamenii nu au aşteptat să asculte discursul lui Andrei Năstase şi i-au cerut să părăsească 

localitatea. Ei l-au numit „mincinos” şi „bandit”” (09.11.2016); În cadrul unei emisiuni televizate, 

preşedintele PCRM, V. Voronin, a acuzat-o pe M. Sandu că a închis şcolile şi grădiniţele în 

perioada cînd a condus Ministerul Educaţiei. De asemenea, liderul comuniştilor consideră că 

aceasta este controlată din exteriorul ţării şi îndeplineşte tot ce i se indică (09.11.2016); În cadrul 

subiectului din 10.11.2016 se menţionează că „Liderul Partidului „Platforma Demnitate şi 

Adevăr”, A. Năstase, a fost huiduit în mai multe localităţi din nordul ţării. Oamenii din Ocniţa i-au 

cerut să părăsească localitatea şi au scandat „Jos Maia Sandu”, în timp ce Andrei Năstase făcea 

agitaţie în favoarea candidatului PAS. Un tablou similar a fost şi în Lipcani, raionul Briceni. 

Năstase a fost nevoit să ceară ajutorul poliţiei. În replică, Andrei Năstase i-a bruscat pe oameni şi 

i-a ameninţat cu poliţia. Dacă la Ocniţa Năstase s-a limitat doar la ameninţări, la Lipcani poliţia 

chiar a fost nevoită să-i ia apărarea finului de cununie al fugarului Victor Ţopa. Nu este pentru 

prima dată cînd liderul Partidului „Demnitate şi Adevăr”, în spatele căruia stau fugarii Victor şi 

Viorel Ţopa, este huiduit. Miercuri, Andrei Năstase şi candidatul PAS la prezidenţiale, Maia 

Sandu, au fost alungaţi din piaţa Vasile Alecsandri din Bălţi, în timpul unei întîlniri cu alegătorii. 

Liderul Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” al mafioţilor Ţopa a fost criticat la fel de dur 

şi în timpul unei întîlniri electorale cu diaspora la Moscova. O situaţie similară a avut loc în 

comuna Băcioi. Atunci, oamenii nu au vrut să asculte discursul lui Andrei Năstase şi i-au cerut să 

părăsească localitatea. Ei l-au numit „mincinos” şi „bandit””; Socialiştii au comparat realizările 

Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele ale lui Igor Dodon în fruntea Ministerului 

Economiei. În cadrul unei conferinţe de presă, membrii PSRM au acuzat candidatul PAS la 

prezidenţiale că ar fi promovat politici în defavoarea tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul 

Intern Brut. Socialiştii susţin că, în perioada în care Maia Sandu s-a aflat la conducerea Ministerului 

Educaţiei, ar fi fost stopate o serie de proiecte pentru tineri, iar acum ea mizează pe votul lor. În 

acest sens, sînt prezentate declaraţiile consilierului PSRM, Ion Ceban: „Programele pentru tineri, 

stopate toate absolut. Ce cauţi, M. Sandu, la tineret? Ce vreai să obţii de la tineri, dacă nu le-aţi 

dat nimic? Astea ar fi realizările Maiei Sandu, per gros: pedagogi, minus 10 mii aproape, şcoli, 

instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o dată în şapte ani de zile " (10.11.2016); Tot la 

10.11.2016 a fost difuzat şi subiectul despre secretarului general al PAS, Igor Grosu. Astfel, în 

cadrul subiectului se menţionează că acesta se încurcă în declaraţii. Reporterul susţine că I. Grosu a 

afirmat, în cadrul unei emisiuni TV, că, la recomandarea Comisiei Electorale Centrale, finanţările 

pentru campania electorală a Maiei Sandu trec, mai întîi, prin conturile partidului. Ca reacţie, 

preşedintele CEC, Alina Russu, a negat existenţa unei astfel de recomandări. Socialistul Ion Ceban 

a scris pe o reţea de socializare că PAS operează cu bani murdari, iar secretarul general al 

formaţiunii este un mincinos. Ceban mai afirmă că la emisiunea în care Grosu a vorbit despre 

donaţii nu a fost acordat dreptul la replică reprezentanţilor CEC. Membrii PAS au declarat atunci că 

au gestionat finanţele conform indicaţiilor Comisiei Electorale Centrale. La finele subiectului, 

reporterul vine cu specificarea că: „La începutul săptămînii, pe internet a apărut o informaţie 

despre o donaţie de 300 de mii de lei pentru Maia Sandu din partea companiei „Dufremol" a 

primarului de Orhei, Ilan Şor. Bloggerul Eugen Luchianiuc a publicat cîteva documente din care 

reiese că banii ar fi fost transferaţi în patru tranşe. Ulterior, bloggerul a făcut publice şi 

înregistrări audio din care reiese că secretarul general al PAS, Igor Grosu, ar fi negociat 
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tranzacţiile. Tot el ar fi recomandat cum să fie făcute transferurile, pentru a nu le da de bănuit 

instituţiilor de control” (10.11.2016); În cadrul unei conferinţe de presă organizată de candidatul 

PAS la funcţia de şef al statului, M. Sandu a îndemnat electoratul să iasă la votare. Reporterul 

susţine: „Evenimentul nu a trecut fără incidente. Maia Sandu a refuzat să răspundă la cîteva 

întrebări incomode, adresate de către trecători, iar membrii formaţiunii pe care o conduce s-au 

lansat în insulte. La sfîrşitul conferinţei, liderul PAS a întors spatele unui cetăţean, care a încercat 

să-i adreseze o întrebare incomodă. Maia Sandu l-a tratat cu indiferenţă şi pe un alt alegător, care 

a încercat să afle din ce bani îşi desfăşoară campania electorală. Mai mult, femeia a fost insultată 

de membrii partidului PAS, pentru că şi-a exprimat punctul de vedere” (11.11.2016); Un alt subiect 

difuzat la 11.11.2016 este despre consilierul M. Sandu, Dumitru Alaiba. Astfel, în cadrul 

subiectului reporterul menţionează că consilierul Maiei Sandu i-a îndemnat pe proprietarii de baruri 

şi cafenele să ofere reduceri sau chiar produse gratuite tinerilor care le prezintă ştampila votat 

aplicată în fişa de însoţire a buletinului de identitate. Pe o reţea de socializare, acesta a scris 

următoarele: „Chiar şi dintre cei cu vîrsta de 30 de ani mulţi nu votează, dar cu siguranţă merg la 

cafenea… Asta s-ar putea să convingă tinerii mai bine decît cinci spoturi video”. În continuare, 

reporterul susţine că găselniţa de marketing politic a fost însă făcută praf de sociologi, care 

consideră că este vorba despre o banală mituire a alegătorilor. Se dă sincron cu directorul IMAS 

Chişinău, Doru Petruţi: „Să îi felicitaţi şi pe cei din societatea civilă care dau like la un asemenea 

gunoi! Adică 100 de lei oferiţi unui bătrîn pentru un vot merită sute de pagini de rapoarte, sesizări 

şi conferinţe… Dar să puneţi un preţ de 50 de lei pe votul unui tînăr este OK?” etc. 

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

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:08:30 0:00:29 0:08:01 

I Dodon 0:04:25 0:00:50 0:03:35 
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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”, PAS a fost prezentat în volum de 53,2%, iar 

PSRM – în volum de 46,8%. 

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:11:01 0:00:18 0:05:35 0:05:08 

PSRM 0:09:41 0:01:22 0:07:28 0:00:51 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiecții politici PAS și PSRM a fost mediatizat în context pozitiv, neutru și negativ. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de canditații electorali, cota femeilor a fost de – 

65,6%, iar cota bărbaţilor a fost de 34,4%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (2): „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice 

pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, 

în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide 

şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, 

indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; și alin. (3) din Codul 

audiovizualului „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor 

de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod 

veridic, echilibrat şi imparţial..” Astfel, se atesta un dezechilibru între candidatul 

electoral M. Sandu, cu celălalt candidat electoral, I. Dodon.  

 Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 

echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul 

subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din 

mai multe surse”. Astfel, Reprezentanţii PSRM au prezentat „un top 10 al 

minciunilor spuse de Maia Sandu”. Astfel, în opinia socialiştilor, Maia Sandu a 

minţit atunci cînd a spus că ea nu are nici o legătură cu PLDM, declarînd că nu a fost 

membru de partid. Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Declaraţia Maiei 

Sandu precum că nu a fost niciodată membru PLDM. Adică persoana care a fost în 

listele electorale ale PLDM, persoana care pe parcursul a celor şapte ani, de trei ori 

s-a regăsit în componenţa Guvernului, persoana care a votat colegial multe 

fărădelegi, această persoană are ruşinea astăzi să declare că nu a făcut niciodată 

parte din PLDM". O altă minciună spusă de Maia Sandu, potrivit socialiştilor, se 

referă la faptul că ea nu este implicată în furtul din sistemul bancar. Sincron cu 

deputatul PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Asta pînă cînd nu a fost prezentată stenograma 

şedinţei secrete a Guvernului din 27 martie 2015, în care s-a decis alocarea secretă 

a 5,4 miliarde de lei, unde doamna Sandu ridică frumos mîna şi votează, ceea ce este 

confirmat prin document secret. După ce a fost prinsă cu minciuna, a întors 

macazul, declarînd că ea, de fapt, a salvat deponenţii, adică pensionarii, bătrînii”. 

În cadrul subiectului se mai menţionează că socialiştii acuză candidatul PAS şi de 

campanie netransparentă. Ei spun că banii folosiţi de Maia Sandu pentru a-şi construi 

strategia electorală provin din furtul din sistemul bancar. Din aceste resurse, ea ar fi 

plătit şi oameni din afară, pentru a munci pentru ea. Sincron cu deputatul PSRM, 

Vlad Bătrîncea: „Astăzi campania Maiei Sandu, la fel ca şi în 2014, costă zeci de 

milioane. Mii de oameni care au venit în Republica Moldova doar pentru reţele de 

socializare. Doamna Maia Sandu iarăşi lucrează din surse netransparente". La 

finele subiectului, reporterul menţionează că „mîine, socialiştii vor prezenta un top 

al manipulărilor făcute de candidatul PAS, Maia Sandu”. Nu este prezentată poziția 

M. Sandu. De specificat că reporterul vine cu menținuea că „fostul minstru al 

educației nu a răspuns deocamdată acuzațiilor ”(07.11.2016).  

Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele 

ale lui Igor Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei conferinţe de 

presă, membrii PSRM au acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat 

politici în defavoarea tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul Intern Brut. 

Socialiştii susţin că, în perioada în care Maia Sandu s-a aflat la conducerea 

Ministerului Educaţiei, ar fi fost stopate o serie de proiecte pentru tineri, iar acum ea 

mizează pe votul lor. În acest sens, sînt prezentate declaraţiile consilierului PSRM, 
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Ion Ceban: „Astea ar fi realizările Maiei Sandu, per gros: pedagogi, minus 10 mii 

aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o dată în şapte ani 

de zile, numărul bursierilor a scăzut cu 30 la sută, cămin majorat de cîteva ori" . Nu 

este prezentată poziția M. Sandu (10.11.2016).  

În cadrul unei emisiuni televizate, preşedintele PCRM, V. Voronin, a acuzat-o pe M. 

Sandu că a închis şcolile şi grădiniţele în perioada cînd a condus Ministerul 

Educaţiei. De asemenea, liderul comuniştilor consideră că aceasta este controlată din 

exteriorul ţării şi îndeplineşte tot ce i se indică. Nu este prezentată poziția M. Sandu 

(09.11.2016). 
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Publika TV 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

Sandu a obţinut cea mai mare pondere de reflectare – 67,3%, iar I. Dodon o acumulat o 

pondere de 32,7%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:10:38 0:00:30 0:03:08 0:07:00 

I Dodon 0:05:10 0:02:06 0:02:02 0:01:02 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

 

Liderul PAS, M. Sandu, a fost mediatizată în context accentuat  negativ, iar liderul PSRM, I. 

Dodon, a fost reflectat în context pozitiv, neutru și negativ.  

Liderul PSRM, I. Dodon, a fost mediatizat în context pozitiv în subiectele despre: Sondajul 

realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova. Conform sondajului, socialistul 

Igor Dodon are şanse mai mari să cîştige alegerile în turul II decît Maia Sandu (07.11.2016); 

Recuperarea banilor furaţi din sistemul bancar, relansarea relaţiilor cu Rusia, dar şi lupta cu 

organizaţiile unioniste, sînt cele trei decrete pe care intenţionează să le semneze liderul socialiştilor, 

Igor Dodon, în cazul în care va deveni preşedinte al ţării. Sincron cu liderul PSRM: „Miliardul 

trebuie să fie întors de hoţi. De aceea, prima iniţiativă prezidenţială va fi să fie anulată legislaţia 

votată de Maia Sandu în Guvern, proiect care pune pe spatele cetăţeanului miliardele furate de 

hoţi". De asemenea, liderul PSRM a anunţat că va susţine în continuare valorile creştine şi că se 

împotriveşte căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex (09.11.2016); În cadrul unei emisiuni 

televizate, liderul PCRM, V. Voronin, i-a îndemnat alegătorii să-l voteze Igor Dodon: „Indiferent 

cum este Dodon, el a crescut în echipă. Îl ştiu ca pe un membru disciplinat al echipei. Iată de ce 

persoanele care nu vor boicota alegerile, pot să ţină cont, dacă vor, de opinia mea” (09.11.2016); 

Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele ale lui Igor 

Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei conferinţe de presă, membrii PSRM au 

acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat politici în defavoarea tinerilor, pe cînd 

Dodon a crescut Produsul Intern Brut. Socialiştii susţin că în perioada în care Igor Dodon a fost 

ministru al Economiei, ar fi fost înregistrate mai multe succese. Sincron cu consilierul PSRM, Ion 

Ceban: „Igor Dodon, ca ministru al Economiei, cel care se ocupă de blocul economico-financiar. 

Creşterea PIB-ului, plus 7,2 în 2008, minus 0,5 în 2015" (10.11.2016); Indiferent de rezultatele 

alegerilor prezidenţiale de duminică, Republica Moldova îşi va continua calea spre Uniunea 

Europeană. Declaraţii în acest sens au fost făcute de prim-vicepreşedintele Partidului Democrat, 

Vlad Plahotniuc, într-un interviu pentru agenţia internaţională Reuters şi preluat de alte instituţii 

media străine. În cadrul interviului, Vlad Plahotniuc a menţionat că, în cazul unei victorii, Igor 
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Dodon nu va reuşi să deturneze Moldova de pe drumul european. La finele subiectului, reporterul 

vine cu următoarea frază: „Sătui de instabilitate politică, oamenii ar putea, la alegerile 

prezidenţiale de duminică, să-l voteze pe candidatul socialist Igor Dodon” (11.11.2016). 

I. Dodon a fost nuanţat în context negativ în subiectul despre: V. Donică, fost coleg de 

facultate cu I. Dodon, îl acuză pe liderul PSRM de ilegalităţi. Astfel, acesta susţine că socialistul a 

pretins 15 mii de dolari pentru a-l ajuta să privatizeze un imobil din Orhei, în care a investit bani: 

„Mi-a spus: trebuie 15 mii de dolari. Pentru că pierdeam 200 de mii, am hotărît să îi dau această 

sumă. I-am achitat 10 mii de dolari în faţa casei, acolo era o parcare, eu m-am dus, i-am achitat 

această sumă, şi i-am spus 5 mii o să le achit oleacă mai tîrziu". Viorel Donică mai susţine că Igor 

Dodon ar fi fost implicat în scheme ilegale de privatizare pe cînd deţinea funcţia de ministru al 

Economiei. El i-ar fi favorizat pe unii oameni de afaceri care deţineau monopolul pe piaţa 

cerealelor, a cărnii şi a peştelui (08.11.2016). 

Candidatul PAS la funcţia de şef al statului a fost prezentată în context accentuat negativ în 

subiectele despre: Socialiştii au prezentat „un top 10 al minciunilor spuse de Maia Sandu”. În 

opinia socialiştilor, Maia Sandu a minţit atunci cînd a spus că ea nu are nici o legătură cu PLDM, 

declarînd că nu a fost membru de partid. Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Declaraţia 

Maiei Sandu precum că nu a fost niciodată membru PLDM. Adică persoana care a fost în listele 

electorale ale PLDM, persoana care pe parcursul a celor şapte ani, de trei ori s-a regăsit în 

componenţa Guvernului, persoana care a votat colegial multe fărădelegi, această persoană are 

ruşinea astăzi să declare că nu a făcut niciodată parte din PLDM". O altă minciună spusă de Maia 

Sandu, potrivit socialiştilor, se referă la faptul că ea nu este implicată în furtul din sistemul bancar. 

Deputatul PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Asta pînă cînd nu a fost prezentată stenograma şedinţei secrete 

a Guvernului din 27 martie 2015, în care s-a decis alocarea secretă a 5,4 miliarde de lei, unde 

doamna Sandu ridică frumos mîna şi votează, ceea ce este confirmat prin document secret. După ce 

a fost prinsă cu minciuna, a întors macazul, declarînd că ea, de fapt, a salvat deponenţii, adică 

pensionarii, bătrînii”. Reporterul mai menţionează că socialiştii acuză candidatul PAS şi de 

campanie netransparentă. Ei spun că banii folosiţi de Maia Sandu pentru a-şi construi strategia 

electorală provin din furtul din sistemul bancar. Din aceste resurse, ea ar fi plătit şi oameni din 

afară, pentru a munci pentru ea. Deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Astăzi campania Maiei Sandu, 

la fel ca şi în 2014, costă zeci de milioane. Mii de oameni care au venit în Republica Moldova doar 

pentru reţele de socializare. Doamna Maia Sandu iarăşi lucrează din surse netransparente". La 

finele subiectului, reporterul menţionează că „mîine, socialiştii vor prezenta un top al 

manipulărilor făcute de candidatul PAS, Maia Sandu” (07.11.2016); Reprezentanţii PSRM o acuză 

pe M. Sandu „că ar fi preluat tehnicile de manipulare utilizate de foştii săi colegi din PLDM”. 

Astfel, echipa PSRM afirmă că Maia Sandu recurge la fals atunci cînd declară că, dacă Igor Dodon 

va deveni preşedinte, cetăţenii moldoveni vor pierde dreptul de a munci peste hotare. Deputatul 

PSRM, Grigore Novac: „Nu poate preşedintele Republicii Moldova să anuleze un drept care este 

universal. Se distribuie masiv şi nu în altă parte, dar prin ţările UE, unde sînt şi cetăţenii Republicii 

Moldova, unde muncesc de ani buni acolo. Sînt otrăviţi cu astfel de informaţii”. O altă manipulare 

este, în opinia socialiştilor, şi afirmaţia că Maia Sandu ar fi cheltuit puţini bani în campania 

electorală. Sincron cu deputatul PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Concurentul electoral a utilizat 200 de mii 

de pliante care nu au fost achitate din fondul electoral şi nu au fost reflectate în raportul financiar. 

Astfel, folosind fonduri nedeclarate. Majoritatea deplasărilor ale doamnei Maia Sandu, cheltuielile 

legate de aceste deplasări, închirierea sălilor pentru întîlniri cu alegătorii”. În continuare, 

reporterul subliniază că, potrivit liderilor PSRM, Maia Sandu a preluat aceste metode de la foştii săi 

colegi din PLDM. Sincron cu consilierul municipal Ion Ceban: „Asta este metoda PLDM-ului. 

Stejarul care s-a îngălbenit, acum şi-a ridicat ghinda de pe jos şi începe să facă ravagii prin satele 

şi localităţile Republicii Moldova. Vom da noi toată ghinda jos” (08.11.2016); Igor Dodon cere 
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investigarea surselor şi a modalităţilor de finanţare a candidatului PAS la prezidenţiale. Asta după 

ce pe internet a apărut o informaţie despre o donaţie în sumă de 300.000 de lei din partea companiei 

„Dufremol" a lui Ilan Shor pentru Maia Sandu. Sincron cu I. Dodon: „Noi vom sesiza astăzi sau 

mîine CEC-ul şi Procuratura să ne spună foarte clar ce se întîmplă. Pentru că cea care se jura, 

cum este la moldoveni, ea se jură că nu fură, da o prins-o cu şură în gură. Cea care se jură că o să 

fie foarte echidistantă şi aşa mai departe, vedem că acceptă scheme neclare, domnul acesta, vice de 

la ea, care spune pe telefon că uite, hai să facem aşa şi să fugim de impozitare…”. La finele 

subiectului, reporterul vine să precizeze că „marţi, bloggerul Eugen Luchianiuc a publicat nişte 

documente din care reiese că banii ar fi fost transferaţi în patru tranşe pe contul formaţiunii. 

Totodată, a făcut publice şi înregistrări audio din care reiese că secretarul general al PAS, Igor 

Grosu, ar fi negociat tranzacţiile şi a recomandat cum să se facă transferurile pentru a nu le da de 

bănuit instituţiilor de control. Patru zile mai tîrziu, cei doi comunică din nou. Şi de această dată, 

discută despre transferul a peste 70 de mii de lei şi formalităţile necesare” (09.11.2016); 

Recuperarea banilor furaţi din sistemul bancar, relansarea relaţiilor cu Rusia, dar şi lupta cu 

organizaţiile unioniste, sînt cele trei decrete pe care intenţionează să le semneze liderul socialiştilor, 

Igor Dodon, în cazul în care va deveni preşedinte al ţării. Sincron cu liderul PSRM: „Miliardul 

trebuie să fie întors de hoţi. De aceea, prima iniţiativă prezidenţială va fi să fie anulată legislaţia 

votată de Maia Sandu în Guvern, proiect care pune pe spatele cetăţeanului miliardele furate de 

hoţi" (09.11.2016); Candidatul PAS la prezidenţiale, Maia Sandu, şi liderul Partidului „Demnitate şi 

Adevăr", Andrei Năstase, au fost huiduiţi ieri la Bălţi. În cadrul subiectului se menţionează că 

incidentul a avut loc într-o piaţă din oraş, în timpul unei întîlniri cu alegătorii (09.11.2016); Liderul 

PCRM, V. Voronin, a criticat candidatul PAS la funcţia de şef al statului. În cadrul unei emisiuni 

televizate, liderul comuniștilor a declarat că M. Sandu este controlată din exteriorul ţării şi 

îndeplineşte tot ce i se indică. Voronin o mai acuză pe Maia Sandu şi de închiderea şcolilor şi a 

grădiniţelor în perioada cînd a condus Ministerul Educaţiei (09.11.2016); În cadrul unei conferinţe 

de presă organizată de candidatul PAS la funcţia de şef al statului, M. Sandu a îndemnat electoratul 

să iasă la votare. Reporterul susţine că „Evenimentul nu a trecut fără incidente. Maia Sandu a 

refuzat să răspundă la cîteva întrebări incomode, adresate de către trecători, iar membrii 

formaţiunii pe care o conduce s-au lansat în insulte. La sfîrşitul conferinţei, liderul PAS a întors 

spatele unui cetăţean, care a încercat să-i adreseze o întrebare incomodă. Maia Sandu l-a tratat cu 

indiferenţă şi pe un alt alegător, care a încercat să afle din ce bani îşi desfăşoară campania 

electorală. Mai mult, femeia a fost insultată de membrii partidului PAS, pentru că şi-a exprimat 

punctul de vedere” (10.11.2016); Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia 

Ministerului Educaţiei cu cele ale lui Igor Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei 

conferinţe de presă, membrii PSRM au acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat 

politici în defavoarea tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul Intern Brut. Socialiştii susţin că, în 

perioada în care Maia Sandu s-a aflat la conducerea Ministerului Educaţiei, ar fi fost stopate o serie 

de proiecte pentru tineri, iar acum ea mizează pe votul lor. În acest sens sînt prezentate declaraţiile 

consilierului PSRM, Ion Ceban, în cadrul conferinţei: „Astea ar fi realizările Maiei Sandu, per 

gros: pedagogi, minus 10 mii aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o 

dată în şapte ani de zile, numărul bursierilor a scăzut cu 30 la sută, cămin majorat de cîteva ori" 

(10.11.2016); Un alt subiect difuzat la 10.11.2016 a fost despre secretarul general al PAS, Igor 

Grosu. În cadrul subiectului, reporterul susţine că liderii Partidului Acţiune şi Solidaritate au fost 

prinşi din nou cu minciuna. De această dată, este vorba de secretarul general al PAS, Igor Grosu, 

care a declarat, într-o emisiune televizată, că la recomandarea Comisiei Electorale Centrale, 

finanţările pentru campania electorală a Maiei Sandu trec mai întîi prin conturile formaţiunii. 

Preşedintele CEC, Alina Russu, a negat existenţa unei astfel de recomandări. În replică, socialistul 

Ion Ceban i-a acuzat, pe o reţea de socializare, pe Grosu, dar şi pe Maia Sandu, de manipulare cu 
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bună ştiinţă: „PAS operează cu bani murdari, iar secretarul general al formaţiunii este un 

mincinos. Ceban mai afirmă că la emisiunea unde Grosu a vorbit despre donaţii, nu a fost 

solicitată replica reprezentanţilor CEC”. La finele subiectului, reporterul vine să sublinieze că „La 

începutul săptămînii, pe internet a apărut o informaţie despre o donaţie de 300 de mii de lei pentru 

Maia Sandu din partea companiei „Dufremol" a primarului de Orhei, Ilan Shor. Bloggerul Eugen 

Luchianiuc a publicat cîteva documente din care reiese că banii ar fi fost transferaţi în patru 

tranşe. Ulterior, bloggerul a făcut publice şi înregistrări audio din care reiese că secretarul 

general al PAS, Igor Grosu, ar fi negociat tranzacţiile. Tot el ar fi recomandat cum să fie făcute 

transferurile, pentru a nu le da de bănuit instituţiilor de control” (10.11.2016); Liderul Partidului 

"Platforma Demnitate şi Adevăr" a fost huiduit în mai multe localităţi din nordul ţării. Reporterul 

menţionează că oamenii din Ocniţa i-au cerut să părăsească localitatea şi au scandat „Jos Maia 

Sandu”, în timp ce Andrei Năstase făcea agitaţie în favoarea candidatului Partidului Acţiune şi 

Solidaritate. Un tablou similar a fost şi în Lipcani, raionul Briceni. Năstase a fost nevoit să ceară 

ajutorul poliţiei. Urmează imagini în care unii locatari îşi exprimă nemulţumirea faţă de susţinătorii 

PAS şi M. Sandu: „Maia Sandu, pentru ce a votat în Parlament? Unde este Maia Sandu? De ce nu 

a venit ea aici?”; „Jos Maia Sandu!”; „Afară, afară, afară!”. Reporterul susţine că în replică, 

Andrei Năstase i-a bruscat pe oameni şi i-a ameninţat cu poliţia. Reporterul mai adaugă că „dacă la 

Ocniţa Năstase s-a limitat doar la ameninţări, la Lipcani poliţia chiar a fost nevoită să-i ia 

apărarea finului de cununie al fugarului Victor Ţopa. Miercuri, Andrei Năstase şi candidatul PAS 

la prezidenţiale, Maia Sandu, au fost alungaţi dintr-o piaţă din Bălţi, în timpul unei întîlniri cu 

alegătorii”. În acest context este pusă fraza spusă de către un locuitor: „Las-o să plece la Făleşti ori 

în America!” (10.11.2016); În cadrul subiectului din 11.11.2016 a fost difuzat un subiect în care se 

menţionează că „Un burger sau o cafea pentru un vot. Este noua găselniţă a staffului candidatului 

Maia Sandu, promovată pe reţelele de socializare de consilierii acesteia. Printre activişti se 

numără Dumitru Alaiba, cel care l-a consiliat şi pe fostul şef de partid al Maiei Sandu, Vlad Filat, 

condamnat pentru abuz în serviciu şi corupţie. Consilierul Maiei Sandu i-a îndemnat pe 

proprietarii de baruri şi cafenele să ofere reduceri sau chiar produse gratuite tinerilor care le 

prezintă ştampila votat aplicată în fişa de însoţire a buletinului de identitate” (11.11.2016).  

 

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

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 
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M Sandu 0:10:38 0:00:30 0:10:08 

I Dodon 0:05:10 0:00:51 0:04:19 

 

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”, PAS a fost mediatizat în volum de 56,2%, 

iar PSRM a fost reflectat în volum de 43,8%.  

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:12:26 0:00:30 0:03:49 0:08:07 

PSRM 0:09:42 0:02:06 0:06:34 0:01:02 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiectul politic PSRM a fost mediatizat în context pozitiv, neutru și negativ, iar subiectul 

politic PAS a fost reflecat în context accentuat negativ. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de candidați electorali, cota femeilor a fost de – 

50,6%, iar cota bărbaţilor a fost de 49,4%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (2): „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice 

pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, 

în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide 

şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, 

indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; și alin. (3) din Codul 

audiovizualului „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor 

de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod 

veridic, echilibrat şi imparţial..” Astfel, se atesta un dezechilibru între candidatul 

electoral M. Sandu, cu celălalt candidat electoral, I. Dodon. De menționat, că M. 

Sandu a fost reflectată în context accentuat negativ. 

 Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 

echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul 

subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din 

mai multe surse”. Astfel, Reprezentanţii PSRM au prezentat „un top 10 al 

minciunilor spuse de Maia Sandu”. Astfel, în opinia socialiştilor, Maia Sandu a 

minţit atunci cînd a spus că ea nu are nici o legătură cu PLDM, declarînd că nu a fost 

membru de partid. Sincron cu deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea: „Declaraţia Maiei 

Sandu precum că nu a fost niciodată membru PLDM. Adică persoana care a fost în 

listele electorale ale PLDM, persoana care pe parcursul a celor şapte ani, de trei ori 

s-a regăsit în componenţa Guvernului, persoana care a votat colegial multe 

fărădelegi, această persoană are ruşinea astăzi să declare că nu a făcut niciodată 

parte din PLDM". O altă minciună spusă de Maia Sandu, potrivit socialiştilor, se 

referă la faptul că ea nu este implicată în furtul din sistemul bancar. Sincron cu 

deputatul PSRM, Bogdan Ţîrdea: „Asta pînă cînd nu a fost prezentată stenograma 

şedinţei secrete a Guvernului din 27 martie 2015, în care s-a decis alocarea secretă 

a 5,4 miliarde de lei, unde doamna Sandu ridică frumos mîna şi votează, ceea ce este 

confirmat prin document secret. După ce a fost prinsă cu minciuna, a întors 

macazul, declarînd că ea, de fapt, a salvat deponenţii, adică pensionarii, bătrînii”. 

În cadrul subiectului se mai menţionează că socialiştii acuză candidatul PAS şi de 

campanie netransparentă. Ei spun că banii folosiţi de Maia Sandu pentru a-şi construi 

strategia electorală provin din furtul din sistemul bancar. Din aceste resurse, ea ar fi 

plătit şi oameni din afară, pentru a munci pentru ea. Sincron cu deputatul PSRM, 

Vlad Bătrîncea: „Astăzi campania Maiei Sandu, la fel ca şi în 2014, costă zeci de 

milioane. Mii de oameni care au venit în Republica Moldova doar pentru reţele de 

socializare. Doamna Maia Sandu iarăşi lucrează din surse netransparente". La 

finele subiectului, reporterul menţionează că „mîine, socialiştii vor prezenta un top 

al manipulărilor făcute de candidatul PAS, Maia Sandu”. Nu este prezentată poziția 

M. Sandu. De specificat că reporterul vine cu menținuea că „fostul minstru al 

educației nu a răspuns deocamdată acuzațiilor ”(07.11.2016).  

Socialiştii au comparat realizările Maiei Sandu la şefia Ministerului Educaţiei cu cele 

ale lui Igor Dodon în fruntea Ministerului Economiei. În cadrul unei conferinţe de 

presă, membrii PSRM au acuzat candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat 

politici în defavoarea tinerilor, pe cînd Dodon a crescut Produsul Intern Brut. 

Socialiştii susţin că, în perioada în care Maia Sandu s-a aflat la conducerea 

Ministerului Educaţiei, ar fi fost stopate o serie de proiecte pentru tineri, iar acum ea 



48 

 

mizează pe votul lor. În acest sens, sînt prezentate declaraţiile consilierului PSRM, 

Ion Ceban: „Astea ar fi realizările Maiei Sandu, per gros: pedagogi, minus 10 mii 

aproape, şcoli, instituţii de învăţămînt minus 200, bursă majorată o dată în şapte ani 

de zile, numărul bursierilor a scăzut cu 30 la sută, cămin majorat de cîteva ori" . Nu 

este prezentată poziția M. Sandu (10.11.2016).  

În cadrul unei emisiuni televizate, preşedintele PCRM, V. Voronin, a acuzat-o pe M. 

Sandu că a închis şcolile şi grădiniţele în perioada cînd a condus Ministerul 

Educaţiei. De asemenea, liderul comuniştilor consideră că aceasta este controlată din 

exteriorul ţării şi îndeplineşte tot ce i se indică. Nu este prezentată poziția M. Sandu 

(09.11.2016). 

 Pct. 56 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 

prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din 

Republica Moldova: „În ziua precedentă zilei alegerilor şi în ziua alegerilor este 

interzisă agitaţia electorală. În aceste zile radiodifuzorii nu au dreptul să difuzeze 

informaţii care îi pot determina/influenţa pe alegători să voteze pentru unii sau 

pentru alţi concurenţi electorali ori de a se abține de la vot.”Astfel, la data 

13.11.2016 postul de televiziune „Publika TV” a difuzat în cadrul buletinului de știri 

de la ora 07:00 (durata – 23 min. 36 sec.) două subiecte cu privire la activitatea 

politică a celor doi candidați pentru funcția de președinte al țării, Igor Dodon și Maia 

Sandu. Subiectul cu titlul „Ascensiunea politică a lui Igor Dodon” s-a referit la   

biografia liderului PSRM, studiile efectuuate de către acesta, limbile străine pe care 

le cunoaște precum și la funcțiile deținute în anterior. Un alt subiect difuzat cu titlul  

„Parcursul politic al Maiei Sandu” se referă la activitatea liderului PAS, M. Sandu. 

Astfel, în cadrul subiectului se menționează că în perioada 2012-2015 M. Sandu a 

fost ministru al Educației, devenind cunoscută prin reformele drastice implementate 

în învățământ. Astfel, la inițiativa sa, examenele de bacalaureat au fost supravegheate 

de camerele-video cu scopul de a fi eliminat copiatul, iar după rezultatele scăzute ale 

testelor, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a solicitat demisia Maiei 

Sandu printr-o moțiune simplă de cenzură. Cererea PCRM nu a fost susținută de 

ceilalți deputați. De menționat că, același buletin de știri a fost difuzat atât în limba 

română, cât și în limba rusă, ambele fiind prezentate în reluare pe parcursul întregii 

zile. 
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TV 7 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „TV 7”, M. Sandu 

a fost mediatizată în volum de 53,8%, iar I. Dodon a fost reflectat în volum de 46,2%. 

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:10:51 0:04:47 0:05:41 0:00:23 

I Dodon 0:09:20 0:00:44 0:03:51 0:04:45 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

M. Sandu, a fost mediatizată în context pozitiv, neutru și negativ, iar I. Dodon a fost 

mediatizat în context accentuat negativ.  

Liderul PSRM, I. Dodon, a fost prezentat în context negativ în subiectele despre: I. Dodon a 

refuzat să participe la emisiunea moderată de N. Morari, „Interpol”. N. Morari a anunţat pe o reţea 

de socializare că emisiunea va fi moderată de un alt prezentator – Andrei Popov, doar ca Dodon să 

se prezinte la dezbateri. În acest sens, reporterul menţionează că „postul de televiziune „TV 7” 

califică gestul lui Igor Dodon ca lipsă de respect pentru telespectatori, ţinînd cont că, cu ceva timp 

în urmă, acesta de nenumărate ori se prezenta la emisiunile Nataliei Morari” (07.11.2016); Tinerii 

din Partidul Acţiune şi Solidaritate au organizat un flash mob în faţa Ambasadei Ucrainei din 

Chişinău. Aceştia au declarată că le este ruşine pentru declaraţiile făcute recent de liderul socialist 

Igor Dodon precum că regiunea Crimeea este parte a Federaţiei Ruse. Unul dintre protestatari, Dan 

Perciun, a declarat că „este îngrijorat de faptul că Ucraina a anunţat că va introduce embargou 

pentru produsele noastre, în cazul în care Dodon devine preşedinte” (07.11.2016); Referitor la 

oponentul său, M. Sandu a declarat: „Igor Dodon utilizează populismul. Vreau să-i amintesc că pe 

vremea cînd era ministru al Economiei s-au redus 30 de mii de locurile de muncă” (08.11.2016); 

Pe conturile PAS a fost transferată suma de 280 de mii de lei din partea primarului de Orhei, Ilan 

Shor. Secretarul general PAS, Igor Grosu, a declarat că: „Shor este marioneta lui Plahotniuc şi 

Dodon în această campanie electorală. PAS nu a apelat la nici o persoană pe nume Shor. Toate 

slugile dlui Plahotniuc şi reprezentanţii lui I. Dodon, ţineţi-vă mai departe de PAS” (08.11.2016); 

Veteranii conflictului armat de la Nistru au anunţat susţinerea pentru candidatul PAS la funcţia de 

preşedinte, Maia Sandu, şi au îndemnat cetăţenii să iasă la vot pe 13 noiembrie: „Ne adresăm către 

toţi tinerii! Ieşiţi la vot pe 13 noiembrie să o susţinem pe Maia Sandu. Nu trebuie să-l lăsăm pe 

Dodon să distrugă tot ce am agonisit în toţi aceşti 25 de ani de independenţă… Maia Sandu, spre 

deosebire de alţii, are studii foarte bune şi o experienţă bogată în economie, finanţe, care sînt 

necesare pentru ţara noastră. Ea vrea independenţă şi luptă cu oligarhii care vin din partidul lui 

Voronin, Plahotniuc şi Dodon. Maia Sandu, împreună cu Andrei Năstase, încearcă să elibereze 

ţară din capturarea oligarhică” (08.11.2016); În cadrul unei emisiuni televizate, socialistul Ion 
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Ceban s-a indignat că la emisiune nu a venit secretarul PAS, Igor Grosu, care recent l-ar fi învinuit 

de transferul celor 280 de mii de lei pe contul PAS. Reporterul susţine că Ion Cebanu nu s-a liniştit 

nici după ce Igor Grosu a apărut în direct prin telefon. Oazu Nantoi, fiind prezent la emisiune, i-a 

reproşat lui Cebanu că „doreşte să ascundă faptul că dl Dodon este unealta dlui Plahotniuc, că 

Dodon este implicat pînă în nări în schemele corupte ale lui Voronin şi după aceasta” 

(09.11.2016); Reprezentanţii „Sfatul Țării 2” au anunţat că în turul II vor susţine candidatul unic la 

prezidenţiale – Maia Sandu. Nicolae Dabija: „Dacă alegerile vor fi învinse de Dodon, atunci el va 

schimba vectorul european al Republicii Moldova, iar Banca Mondială şi România nu vor mai 

transfera bani ţării noastre. Cine va vota pentru Dodon, va vota pentru stoparea pensiilor, 

salariilor chiar în timpul apropiat. Dacă învinge Dodon, cetăţenii Republicii Moldova, vor pierde 

dreptul de a merge fără vize în UE”. De aceeaşi părere este şi actriţa Ninela Caranfil: „Vreţi să nu 

mai aveţi dreptul de a vorbi? Dar aşa va fi, dragii mei. Uitaţi-vă la chipul înrăit al acestui 

personaj, al acestui Dodon, care nu are un pic de bunătate şi compătimire, solidaritate. Cum puteţi 

vota pentru acest personaj, care îşi schimbă culoarea după bătaia vîntului?”. În subiect se 

menţionează că în susţinerea Maiei Sandu au venit şi pensionarii din Dubăsarii Vechi, r-nul 

Criuleni. Urmează declaraţiile unui pensionar: „Țara noastră este în mîinile noastre şi oamenii nu 

vor aşa un preşedinte ca Dodon, un fals, un făţarnic, un trădător şi un monopolist. Maia Sandu este 

candidatul cinstit, ea ne va reprezenta ţara la nivel internaţional şi va fi aproape de sufletul 

fiecăruia din noi. Maia Sandu este scînteia care va exploda toată stima coruptă. Dna Maia are 

toate şansele să-l învingă în turul doi pe monopolistul Igor Dodon” (09.11.2016). 

Candidatul PSRM la funcţia de şef al statului a fost mediatizat în context pozitiv în 

subiectele despre: Reformele care vor fi implementate odată ce I. Dodon va deveni Preşedinte al 

Republicii Moldova: „Consideră că examenele de BAC trebuie să fie opţionale, iar în instituţiile de 

învăţămînt trebuie de reintrodus examenele de intrare. Toţi copiii trebuie să primească atestatul, 

iar mai departe să decidă singuri ce vor” (08.11.2016); Istoria Moldovei ar putea fi studiată în 

şcoli. Cel puţin asta îşi doreşte Igor Dodon, care cu trei zile înainte de alegeri a anunţat care vor fi 

primele decrete semnate de el în cazul în care va deveni preşedinte: „Igor Dodon este pentru Istoria 

Moldovei şi împotriva celor care vor să lichideze statalitatea Republicii Moldova şi împotriva 

unioniştilor”. Dodon a mai declarat că est împotriva armatei ruseşti pe teritoriul Transnistriei: 

„Vom găsi soluţii politice pentru a rezolva problema transnistreană. Pe teritoriul Republicii 

Moldova nu trebuie să fie militari din alte state”. În cadrul subiectului se mai menţionează că I. 

Dodon a declarat că va lupta împotriva minorităţilor sexuale şi a unioniştilor. Va păstra neutralitatea 

Republicii Moldova şi va îmbunătăţi relaţiile cu Federaţia Rusă. De asemenea, se mai afirmă că mai 

multe ONG-uri şi-au anunţat susţinerea pentru Igor Dodon (09.11.2016). 

M. Sandu a fost nuanţată în context pozitiv în subiectele despre: Cîţiva deputaţi din primul 

Parlament au declarat că în turul II o vor susţine pe M. Sandu. Alexandru Arseni, membru al 

Asociaţiei „Parlamentul 90”: „La momentul de faţă, un alt candidat la prezidenţiale în afară de 

Maia Sandu nu avem”. În subiect se menţionează că „membrii Parlamentului 90 au accentuat că 

doar împreună cu M. Sandu în ţară va fi reluat cursul proeuropeaan, va fi îmbunătăţită situaţia 

social-economică a ţării, vor fi respectate drepturile cetăţenilor, vor fi valorificate principiile 

democratice şi vor fi create condiţii pentru un viitor mai bun” (07.11.2016); În cadrul unei emisiuni 

televizate de dezbateri, I. Dodon a declarat că „Maia Sandu este tehnocrată şi că are experienţă de 

colaborare cu partenerii de dezvoltare” (08.11.2016); Veteranii conflictului armat de la Nistru au 

anunţat susţinerea pentru candidatul PAS la funcţia de preşedinte, Maia Sandu, şi au îndemnat 

cetăţenii să iasă la vot pe 13 noiembrie: „Ne adresăm către toţi tinerii! Ieşiţi la vot pe 13 noiembrie 

să o susţinem pe Maia Sandu. Nu trebuie să-l lăsăm pe Dodon să distrugă tot ce am agonisit în toţi 

aceşti 25 de ani de independenţă… Maia Sandu, spre deosebire de alţii, are studii foarte bune şi o 

experienţă bogată în economie, finanţe, care sînt necesare pentru ţara noastră. Ea vrea 
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independenţă şi luptă cu oligarhii care vin din partidul lui Voronin, Plahotniuc şi Dodon. Maia 

Sandu, împreună cu Andrei Năstase, încearcă să elibereze ţară din capturarea oligarhică”. În 

subiect se mai menţionează că „recent mai multe organizaţii din sfera intelectualilor au declarat că 

o susţin pe Maia Sandu în turul II al alegerilor prezidenţiale din 13 noiembrie” (08.11.2016); 

Reprezentanţii „Sfatul Țării 2” au anunţat că în turul II vor susţine candidatul unic la prezidenţiale, 

Maia Sandu. În subiect se menţionează că în susţinerea Maiei Sandu au venit şi pensionarii din 

Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni. Urmează declaraţiile unui pensionar: „Țara noastră este în mîinile 

noastre şi oamenii nu vor aşa un preşedinte ca Dodon, un fals, un făţarnic, un trădător şi un 

monopolist. Maia Sandu este candidatul cinstit, ea ne va reprezenta ţara la nivel internaţional şi va 

fi aproape de sufletul fiecăruia din noi. Maia Sandu este scînteia care va exploda toată stima 

coruptă. Dna Maia are toate şansele să-l învingă în turul doi pe monopolistul Igor Dodon” 

(09.11.2016); Maia Sandu a organizat, în centrul capitalei, o mobilizare generală cu scopul de a 

îndemna cetăţenii să iasă la vot pe 13 noiembrie: „Anunţ mobilizarea în masă împotriva acestui 

clan mafiot. Ataşaţi fundiţe galbene peste tot, pe uşi, geamuri etc., să se vadă cît de mulţi sîntem şi 

nu le va reuşi să ne intimideze sau să ne sperie. Să curăţ clasa politică şi instituţiile statului de 

corupi şi hoţi. Și o să încep cu un procuror general numit în funcţie prin concurs, în care vor 

participa doar oameni sinceri, oneşti şi care nu au fost implicaţi în acte de corupţie sau clanuri 

mafiote. Promit să pun problema miliardului furat în prim-plan şi o să urmărim zilnic cum se 

desfăşoară aceste anchete. Sîntem divizaţi de ani de-a rîndul de politicieni iresponsabili, eu voi fi 

preşedinte pentru toţi: pentru tineri, pentru toţi cei care vorbesc în limba rusă, ucraineană, 

găgăuză etc.” (10.11.2016).  

 Candidatul PAS, M. Sandu, a fost prezentată în context negativ în subiectul despre: I. 

Dodon face învinuiri la adresa contracandidatului său. Conform declaraţilor, în luna decembrie 

2013 M. Sandu a dat ordin la toate instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei să transfere 

conturile în BEM, totodată aceasta îşi doreşte unirea cu România etc. (11.11.2016).  

 

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

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:10:51 0:04:24 0:06:27 

I Dodon 0:09:20 0:01:47 0:07:33 

 

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”, PAS a fost mediatizat în volum de 53,6%, iar 

PSRM – în volum de 46,4%. 

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:15:18 0:04:47 0:10:08 0:00:23 

PSRM 0:13:14 0:00:44 0:06:09 0:06:21 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

PAS și PSRM au fost mediatizați în context pozitiv, neutru și negativ. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de candidați electorali, cota bărbaților a consituit 

61,6%, iar cota femeilor a fost de 38,4%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport nu au fost atestate derogări 

de la legislația electorală.  
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Accent TV 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

Sandu a avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri – 61,0%, iar I. Dodon a obţinut o 

pondere de 39,0%. 

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 1:00:04 0:02:40 0:05:39 0:51:45 

I Dodon 0:38:22 0:22:46 0:13:42 0:01:54 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Liderul PSRM, I. Dodon, a fost reflectat în context accentuat pozitiv, iar iderul PAS, M. 

Sandu a fost mediatizată în context accentuat negativ.   

Astfel Maia Sandu a avut o prezenţă pozitivă în cadrul subiectelor despre: Declaraţiile a trei 

studenţi sirieni care îşi fac studiile în Republica Moldova. În cadrul subiectului se afirmă că în toiul 

campaniei electorale, la o săptămînă înainte de alegeri, pe internet a apărut un film în care studenţi 

de provenienţă arabă ce se află în ţara noastră îndeamnă oamenii să o voteze pe Maia Sandu. 

Aceasta s-a întîmplat după ce pe un site de informare din Republica Moldova a apărut o ştire în care 

se menţionează că Maia Sandu i-ar fi promis cancelarului german Angela Merkel că, în cazul în 

care cîştigă alegerile, aceasta va primi în Moldova 30.000 de imigranţi sirieni. Conform jurnalistei, 

în filmul care a apărut pe reţelele de socializare, emigranţii sirieni povestesc despre compatrioţii săi 

şi despre dorinţa lor de a veni în Republica Moldova. Urmează declaraţiile acestora: „Sirienii nu au 

unde pleca. De aceea, eu cer autorităţilor din Republica Moldova să-i primească pe oamenii din 

Siria”; „Noi sîntem un popor foarte prietenos. Poate veţi găsi unu sau cîţiva nebuni şi violenţi. 

Dar, în marea majoritate, sîntem foarte buni. Aici vom avea o şansă de a supravieţui, de a începe o 

nouă viaţă” (06.11.2016); Moldova e în pragul unei alegeri dificile, de data aceasta cetăţenii trebuie 

să decidă definitiv cine merită fotoliul de şef al statului. În acest context, foarte multe întrebări 

stîrneşte candidatul PAS, Maia Sandu. După părerea celor care o susţin, este o a doua Jana D'Arc, 

iar după părerea oponenţilor, este cea care va duce Moldova la pierzanie. Sincron Chiril Lucinschi: 

„Am avut ocazia de a mă convinge de sinceritatea, bunul-simţ şi o indiferenţă totală a Maiei Sandu 

faţă de lux şi bani. Este un om foarte simplu. De aceea, cred că va fi un preşedinte foarte bun” 

(06.11.2016); Mesaj video cu adresarea Maiei Sandu către cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare: 

„Vă mulţumesc frumos pentru asta. Și cei care-şi doresc să revină acasă, şi cei care s-au stabilit 

definitiv în altă ţară, cu toţii arătaţi cît de mult vă pasă de Moldova. Asta mă încurajează să 

continui drumul spre schimbare. Spuneam mai devreme, sîntem o armată de oameni oneşti din 

Moldova şi trebuie să învingem împreună” (06.11.2016); Traian Băsescu a spus despre Maia Sandu: 

„Este o femeie isteaţă, este o femeie ce a lucrat la FMI, bună vorbitoare de limbă engleză. Înţelege 

avantajele mersului spre Vest şi este femeia care i-a spus Victoriei Nulland că soluţia pentru 
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Republica Moldova este unirea cu România. Da, voi vota, la ora 10, la Ambasada Republicii 

Moldova de la Bucureşti”. Odată ce Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova, el a 

început activ să facă agitaţie pentru Maia Sandu. Amintim că Băsescu era în relaţii foarte bune cu 

ex-premierul Vladimir Filat (11.11.2016).  

Conotaţia accentuat negativă pentru Maia Sandu s-a datorat difuzării subiectelor despre: În 

turul II, pentru funcţia de preşedinte, se vor lupta doi candidaţi din două tabere total diferite. 

Prorusul Igor Dodon şi proeuropeanul Maia Sandu. Ambii au deţinut funcţii importante în trecut. 

Dacă pe timpul lui Igor Dodon rezultatele muncii sale sînt considerate cele mai de succes, din punct 

de vedere economic, atunci nu putem spune acelaşi lucru şi despre Maia Sandu. Pe timpul cînd 

făcea parte din Guvern, a fost furat miliardul, concesionat Aeroportul, iar după lovitura pe care a 

primit sistemul de învăţămînt, va trebui încă mult timp ca să-şi revină (06.11.2016); Renato Usatîi a 

menţionat că Maia Sandu este sprijinită de forţe din SUA care, totodată, îl protejează şi pe Vlad 

Plahotniuc: „Astăzi, eu nu o pot sprijini pe Maia Sandu, deoarece este un proiect al 

Washingtonului, proiectul al americanilor care astăzi îl protejează pe Plahotniuc. Acele valori pe 

care le propagă Maia Sandu îmi sînt străine” (06.11.2016); Dmitri Ciubaşenco a declarat că îl va 

susţine în turul II pe Igor Dodon, deoarece: „Aceasta trebuie de făcut, deoarece dacă nu vom alege 

un candidat de stînga, distrugerea ţării, ceea ce se întîmplă deja de 7 ani, va continua. Maia Sandu 

astăzi este întruchiparea răului. Ea reprezintă acea putere care în toţi aceşti ani a distrus Moldova. 

După comportamentul agresiv al susţinătorilor Maiei Sandu, deja acum se vede că ei pregătesc un 

Maidan la Chişinău. Ei împing poporul moldovenesc la un război civil” (06.11.2016); Un grup de 

preoţi îndeamnă enoriaşii să nu se lase amăgiţi de argumentele unora şi să susţină un candidat moral 

sănătos şi proortodox. Episcopul Markel a declarat referitor la Maia Sandu: „…Despre atitudinea 

ei... atitudinea ei faţă de moralitatea creştină, faţă de tot ce este sfînt, pare a fi mult abătut de la 

axa normalităţii”. În mesajul său, Episcopul Markel a mai spus: „Încă o dată îndemn creştinii ca 

nici într-un caz să nu-şi dea votul pentru Maia Sandu, pentru că în sensul acesta, ei vin cu aportul 

său în distrugerea a tot ce numim noi duhovnicie, a tot ce numim noi Biserică, a tot ce numim 

credinţă”. Episcopul a specificat motivele pentru care Maia Sandu este necreştină şi nepatrioată. 

Potrivit acestuia, în anul 2013, liderul PAS a introdus în biblioteci cartea „Enciclopedia vieţii” şi a 

refuzat să o retragă în pofida protestelor părinţilor şi a Bisericii. La 12 august 2013 a interzis ca la 

festivităţile de 1 septembrie şi 23 mai 2013 copiii să fie aghezmuiţi, aceasta a votat împreună cu 

guvernul concesionarea Aeroportului, adăugînd pagube Bugetului de Stat (06.11.2016); Închiderea 

şcolilor, susţinerea BAC-ului sub supravegherea camerelor, votul acordat pentru acoperirea furtului 

miliardului şi transmiterea Aeroportului Chişinău în concesiune, aceasta este lista de realizări cu 

care se poate lăuda Maia Sandu. Cetăţenilor nu le rămîne decît să aştepte ce va realiza Sandu în 

funcţia de preşedinte al ţării. Declaraţii în acest sens au fost făcute de către consilierul PSRM, 

Eugenia Ceban, în cadrul unei emisiuni la postul nostru de televiziune: „Uneori mă gîndesc, de ce 

au fost ghidaţi cei 38% de cetăţeni care au votat pentru Maia Sandu. Cea care niciodată nu a 

realizat nimic pentru ţara noastră şi nici nu va realiza. Dacă pînă acum am avut un preşedinte 

„raţă mută”, de acum înainte, aceşti 38% vor să ca el să fie „Maia Balamut”. Ea nu se respectă pe 

sine, am văzut cum se prezintă la dezbateri, ea nu se poate opri, nu poate asculta oponentul, de 

parcă ar fi căzută de pe lună. Ea este o needucată”. Mai mult, Eugenia Ceban a atenţionat asupra 

situaţiei dezastruoase în care au ajuns şcolile, pedagogii, elevii, în special reprezentanţii păturilor 

social-vulnerabile, persoanele cu dizabilităţi şi pensionarii. Chiar şi în aceste condiţii, candidaţii 

precum Maia Sandu declară că avansăm cu succes pe calea Europei: „Vă daţi seama, toţi caută 

voturi, vin la oameni de la alegeri la alegeri, şi aceeaşi Maia Sandu. Despre care Europa poate fi 

vorba? Cu o astfel de atitudine faţă de pedagogi, nu vreau să vorbesc de alţi cetăţeni”. Spre final, 

reporterul vine cu comentariul că în funcţia de ministru al Educaţiei, Maia Sandu a demarat un şir 

de reforme care au provocat indignare în societate. Acum, liderul PAS luptă pentru fotoliul de 
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preşedinte al ţării (06.11.2016); În timpul dezbaterilor dintre Igor Dodon şi Maia Sandu, cea din 

urmă încerca să convingă telespectatorii că Igor Dodon se ocupă cu manipularea. La rîndul său, 

Dodon a menţionat că oponentul său nu este în stare de sine stătător să participe la dezbateri: 

„Doamna Sandu, eu am venit cu o propunere cîteva zile în urmă, să semnăm un angajament politic 

al candidaţilor. Lăsaţi telefonul, doamna Sandu, eu pe-al meu l-am pus într-o parte. Atunci cînd aţi 

introdus bacalaureatul, pe copiii noştri, pe elevi îi căutaţi şi pe sub fustă, pin sutieni, ca să nu 

treacă nici cu un ceas pe mînă la examen. Dar dumneavoastră staţi şi cineva vă scrie mesaje ce să 

spuneţi. Lăsaţi telefonul, nu veniţi cu şpargalca la dezbateri. Fiţi onestă măcar aici”. Liderul 

PSRM i-a amintit Maiei Sandu că în perioada cînd aceasta deţinea funcţia de ministru al Educaţiei 

s-au înregistrat foarte multe cazuri de suicid în rîndurile adolescenţilor: „În perioada cînd doamna 

Maia Sandu a fost ministru, din peste 110.000 de copii admişi la bacalaureat, 33.000 nu au susţinut 

examenul, cca 12 mii au comis infracţiuni şi ca rezultat avem sute de cazuri de suicid. Trebuie să 

ne gîndim bine, cui vrem să-i înmînăm dreptul de a decide soarta acestei ţări” (06.11.2016); Maia 

Sandu poate fi trasă la răspundere pentru călătoria pe care a realizat-o, împreună cu Vlad Filat, la 

Doha, pe banii furaţi din BEM. Deputatul socialist Vasile Bolea s-a adresat la Procuratură pentru a 

clarifica situaţia: „Este necesar să aflăm din contul cui au zburat la Doha şi la Bruxelles Maia 

Sandu şi Vlad Filat. În cazul în care se va depista că zborul a fost achitat din miliardul furat sau 

din alţi bani nelegali, deputaţii cer ca toţi cei implicaţi să fie traşi la răspundere”. Vizavi de 

aceasta, Igor Dodon a declarat: „Stimaţi concetăţeni, doamna Maia Sandu a zburat, împreună cu 

Filat, la Doha, după care la Bruxelles, nu a fost achitat de Guvern. Doamna Maia Sandu a urcat în 

avion care a fost achitat privat, cheş, din banii furaţi din BEM, circa 60 de mii de euro”. Liderul 

PAS a încercat să ascundă faptul că zborul a fost mai scump de trei ori. Mai mult de-atît, aceasta a 

zburat cu Vladimir Filat, care este condamnat la 9 ani pentru spălare de bani din BEM. Din Doha, 

Maia Sandu, împreună cu Filat, au zburat la Bruxelles (06.11.2016); Moldova e în pragul unei 

alegeri dificile, de data aceasta cetăţenii trebuie să decidă definitiv cine merită fotoliul de şef al 

statului. În acest context, foarte multe întrebări stîrneşte candidatul PAS, Maia Sandu, după părerea 

celor care o susţin, este o a doua Jana D'Arc, iar după părerea oponenţilor, este cea care va duce 

Moldova la pierzanie. Sincron Vladimir Țurcan: „Vorbind de indiferenţa ei faţă de bani, unii mai că 

nu o numesc Jana D'Arc. Uite că ea este cea care foarte liber a votat concesionarea Aeroportului, 

ea nici nu a încercat să vină la proteste ca să lupte împotriva regimului oligarhic, tot ea a 

participat foarte liber la acoperirea furtului miliardului, împreună cu Iurie Leancă” (06.11.2016); 

Simbolistica culorii galbene. Andrei Babaiţev, om de ştiinţă rus, în cadrul unei lucrări ştiinţifice, în 

care abordează acest subiect a ajuns la concluzia că galbenul simbolizează soarele, aurul, viaţa, 

luciditatea şi sănătatea. Cu toate acestea, la începutul secolului al XVI-lea, în Europa şi SUA, 

culoarea galbenă capătă valenţe negativiste. „Începînd cu secolul al XVI-lea, culoarea galbenă 

semnifică minciună, trădare, înşelăciune, frivolitate, nestatornicie, invidie, umilinţă. Pălăriile 

galbene erau un simbol al funcţiilor mediocre, panglicile atîrnate de palton indicau cine este şi cine 

nu evreu în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În galben se vopseau casele de nebuni. În 

politică deseori culoarea galbenă le este atribuită trădătorilor sau, pur şi simplu, este folosită în 

ideea de a insufla negativismul asupra unui subiect anume”. În anul 1986, culoarea galbenă a 

preluat o semnificaţie politică. Anume atunci, în iarna anului 1986, pe insula Filipine s-a declanşat 

ceea ce experţii vor numi mai tîrziu revoluţie artificială. Toate metodele acestei revoluţii, inclusiv 

purtarea unei lente galbene, au fost experimentate anume atunci. Doar peste 3 ani, în Cehia s-a 

declanşat Revoluţia Galbenă. O astfel de revoluţie a avut loc în mai multe ţări din Europa. Culoarea 

galbenă este legată şi de evenimentele care au avut loc în Ucraina. Acolo unde s-a declanşat un 

adevărat război. Și iată, culoarea galbenă din nou revine în politică. La fel cum în 2005, aceste lente 

au fost purtate de către Victor Iuşenko şi Iulia Timoşenko, acum Maia Sandu şi adepţii PPDA fac 

acelaşi lucru. Unde a ajuns Ucraina cred ca nu este nevoie să amintim. Experţii şi analiştii politici se 
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întreabă: ce pregăteşte Maia Sandu? O nouă revoluţie? O revoluţie? Adună o armată pentru a 

declanşa un val de proteste după rezultatele primului tur? De aceea, misiunea oamenilor cu raţiune 

este de a nu permite acestor flori otrăvitoare să declanşeze o revoluţie (06.11.2016); Încearcă să ne 

prezinte imaginea candidatului ideal, dar îşi construieşte campania electorală bazată pe minciuni. 

Maia Sandu a votat pentru concesionarea Aeroportului, pentru numirea spicherului Parlamentului, 

pe Andrian Candu, şi da, are destui bani pentru campania sa, necătînd la asta cere ajutor de la 

oameni (07.11.216); Top 10 minciuni ale Maiei Sandu au fost publicate de către deputaţii fracţiunii 

PSRM. La baza campaniei electorale a Maiei Sandu stă minciuna. Mai bine de o lună, candidatul 

din opoziţie a încercat să ne prezinte imaginea unui politician model, gata să sară în ajutor oriunde 

este nevoie. Însă realitatea ne arată opusul. Deputaţii PSRM au decis să distrugă mitul candidatului 

sfînt, publicînd top 10 minciuni ale Maiei Sandu şi prezentînd dovezile necesare. Este prezentată o 

mică secvenţă video în care Maia Sandu menţionează: „Nu am fost membru PLDM şi nu mă 

interesează ce aveţi împotriva domnului Filat”. Ion Ceban spune că are un video ce demonstrează 

că Maia Sandu a votat concesionarea Aeroportului, iar Maia Sandu neagă acest fapt. Acest video a 

fost, de asemenea, inserat pe ecran. În imagine apare Maia Sandu, care a ridicat mîna atunci cînd 

Iurie Leancă a întrebat cine este pentru. Vasile Bolea afirmă: „Vreau să vă spun că în Moldova au 

mai rămas ceva active, care, posibil prin intermediul dumneaei, să treacă din mîinile statului în 

mîini private. Nu dă Doamne, nu dă Doamne să se mai repete asemenea lucruri şi încă o dată Maia 

Sandu să spună că nu a participat la aşa ceva”. Mai mult, este dovedit faptul că plîngerea depusă 

la CEC împotriva lui Marian Lupu, pe timpul cînd acesta mai era în campanie, era doar o manevră 

care pune la îndoială concurenţa dintre cei doi. În acest sens, Ion Ceban a declarat: „PSRM şi 

candidatul său are cel puţin 11 contestaţii împotriva domnului Lupu şi a tot ce a făcut el în această 

campanie. Deci 11, doamna Maia Sandu nu are depusă nici o contestaţie în această campanie”. Și 

asta nu este totul. Ultima picătură în această campanie a fost mesajul video al Maiei Sandu, unde 

aceasta le cere cetăţenilor să facă contribuţii pentru campanie, atunci cînd scaunul de ministru al 

Educaţiei a costat PLDM-ului milioane (mesaj Maia Sandu: „În turul doi, eu am nevoie de sprijinul 

vostru. Vă îndemn să faceţi contribuţii la această campanie. Fiecare după posibilitate. Contribuţiile 

voastre vor face diferenţa”). La acest mesaj, Vlad Bătrîncea a declarat: „35.000.000 de lei credite 

prin două SRL-uri, care au ajuns la PLDM pentru achitarea serviciilor electorale. Un singur calcul 

arată că mandatul de ministru al Maiei Sandu a costat 3.000.000 de lei, asta din declaraţiile 

oficiale”. Deocamdată, Maia Sandu nu a comentat declaraţiile socialiştilor (07.11.2016); 

Reprezentanţii PSRM au prezentat TOP 10 minciuni ale candidatului PAS, Maia Sandu. Retragerea 

cetăţeniei române, anularea regimului liberalizat de vize, precum şi dorinţa de a declanşa un război, 

acestea sînt informaţiile cu ajutorul cărora Maia Sandu manipulează societatea. Aceasta şi un şir de 

televiziuni încearcă să-i denigreze imaginea lui Igor Dodon (08.11.2016); Din spusele analiştilor 

politici, pînă la alegeri a mai rămas foarte puţin, dar nu toţi candidaţii sînt gata să joace sincer. 

Candidatul PAS pînă acum nu a răspuns clar la multe întrebări ale alegătorilor. Sincron Roman 

Mihăieş: „Eu am două întrebări la care aştept încă răspuns. Prima este: îl va milui sau nu pe Filat, 

în cazul în care cîştigă aceste alegeri? Deoarece, eu vreau ca ea să spună întregii ţări că nu este 

clonul lui Filat sau persoana sa de încredere. În al doilea rînd, vreau ca ea să recunoască că, 

atunci cînd a votat pentru miliardul din BEM, a comis o greşeală gravă. Dacă îmi răspunde la 

aceste două întrebări, voi merge şi o voi vota cu inima deschisă. Eu vreau sinceritate”. Valeriu 

Ostalep: „Sînt un om normal şi adecvat, mă pricep foarte bine la oameni. Îmi dau bine seama că 

această fată nu are calităţile unui lider, unui politician. Pe ea nu o putem compara cu vreun lider 

model din lume. Asta nu este nici un minus şi nici un plus. Aş putea să o compar cu un politician 

începător, dar nu o văd în această postură. Am impresia că-şi asumă un rol fals” (08.11.2016); 

Maia Sandu, împreună cu Andrei Năstase, au avut de confruntat furia locuitorilor oraşului Bălţi. 

Sînt prezentate imagini unde oamenii se arată nemulţumiţi de vizita celor doi, mai mult, cetăţenii 
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sînt agresivi şi violenţi (08.11.2016); Cu cîteva zile înainte de alegeri, Mişcarea Naţională Salvăm 

Moldova îndeamnă oamenii să se atîrne cît se poate de serios faţă de alegerile de duminică. 

Referitor la candidatura Maiei Sandu, reprezentanţii acesteia declară: „Intenţiile ei proromâne, 

acţiunile devastatoare în educaţie, principiile sale anticreştine şi declaraţiile arată cine este, de 

fapt. Noi cu toată responsabilitatea declarăm că nu vom permite ca în ţară să se repete scenariul 

din Ucraina. Moldova ca niciodată are nevoie de protecţia noastră, şi noi sîntem obligaţi să o 

protejăm…” (08.11.2016); Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, a declarat că Maia Sandu este o 

persoană neprofesionistă şi o persoană periculoasă: „Am văzut ultimele dezbateri, cînd am văzut-o 

pe Maia Sandu, am înţeles că dacă o îmbrăcăm în uniformă ea va fi gata de luptă, dar altceva nu. 

Eu nu am văzut profesionism, eu elementar nu am văzut spre ce tinde această persoană. Pentru ce 

să o aleagă oamenii? Pentru că a închis 400 de şcoli? Pentru videocamere? Am impresia că e 

obsedată de camere de luat vederi, lasă să le instaleze unde vrea, dar să nu le impună poporului” 

(08.11.2016); Reportaj despre urmările reformei optimizării şcolilor. Ca urmare a acestei 

optimizări, copiii din satul Novotroieţc zilnic sînt nevoiţi să meargă cu taxiul la şcoala din Anenii 

Noi. Sînt inserate imagini în care elevii din acest sat au organizat un mic protest, ei o cheamă pe 

Maia Sandu, dat fiind faptul că ea a fost chemată de mai multe ori, dar aşa şi nu a mai venit. De 

asemenea, elevii cereau să înveţe în şcoala lor şi să nu le strice copilăria (08.11.2016); Igor Dodon a 

vorbit despre priorităţile sale după 13 noiembrie şi despre acţiunile contracandidatului său, Maia 

Sandu: „Noi sîntem pentru statalitatea Republicii Moldova, noi sîntem categoric contra celor care 

doresc dezbinarea şi lichidarea ţării noastre. Oponenta mea, Maia Sandu, a declarat deschis şi a 

reconfirmat că este pentru unirea cu România”. Cu referire la reîntoarcerea miliardului furat din 

contul cetăţenilor, Igor Dodon a spus: „Eu sînt pentru o economie puternică şi dreptate socială, eu 

consider că miliardul trebuie să-l întoarcă hoţii de la guvernare şi nu cetăţenii. Maia Sandu a votat 

pentru ca miliardul să fie întors de oameni”. Sincron Maia Sandu: „În prima şedinţă eu nu am 

votat, nu am fost prezentă la această şedinţă. Într-a doua şedinţă am votat după o lungă dezbatere 

cu guvernatorul BEM”. Sincron Igor Dodon: „Prima iniţiativă prezidenţială va fi ca să fie anulată 

legislaţia votată de Maia Sandu, care pune pe spatele cetăţeanului miliardul furat de hoţi”. Sincron 

Maia Sandu: „Într-a doua şedinţă am votat după o lungă dezbatere cu guvernatorul BEM”. Sincron 

Igor Dodon: „A doua iniţiativă va fi reluarea parteneriatului şi relaţiilor prieteneşti cu Rusia, 

pentru a reveni cu mărfurile noastre, cu exporturile în Rusia. A treia va fi Istoria Moldovei şi lupta 

cu cei care lichidează statalitatea Republicii Moldova”. La final, reporterul aminteşte că Maia 

Sandu a refuzat să semneze angajamentul public anti-Plahotniuc, care mai prevede şi declanşarea 

alegerilor parlamentare anticipate (09.11.2016); Vasile Tarlev a venit cu un mesaj de susţinere în 

favoarea candidatului PSRM, Igor Dodon: „Dacă e să comparăm programele de dezvoltare 

economică a lui Igor Dodon şi a Maiei Sandu, sigur a celui dintîi este cu mult mai bun şi noi le 

susţinem. Este profesionalism, sînt promisiuni şi viziuni clare. Este cel care va lupta pentru 

suveranitatea şi neutralitatea acestei ţări. Cum poţi să votezi preşedinte pe un om ca Maia Sandu? 

Cea care a luat credite pentru a instala camere de luat vederi, care se bucura atunci cînd mii de 

elevi nu au susţinut examenul?” (09.11.2016); Mişcarea „Voievod” şi un şir de organizaţii patriotice 

şi-au prezentat susţinerea sa faţă de candidatura lui Igor Dodon şi critică candidatul PAS, Maia 

Sandu. Astfel, Nicolae Pascaru, reprezentant Mişcarea „Voievod” a declarat: „Stafful Maiei Sandu 

este un staff practic pregătit din fugă. Cu toate că Maia Sandu a fost la guvernare toţi anii aceştia, 

dar se vede că nu are o echipă pregătită. Cînd s-a început al doilea tur, noi eram convinşi că la 

spatele lui Maia Sandu o să fie o echipă puternică, dar cînd a ieşit la dezbateri la Moldova 1, noi 

am înţeles că această femeie nu este pregătită ca să devină un primar local. Furtul miliardului este 

numai decît cu implicarea Maiei Sandu”. Dmitri Roibu: „Aş vrea să atrag atenţia şi la persoanele 

care se implică activ la promovarea candidaturii Maiei Sandu. Aici vorbesc de bloggeri, vorbesc de 

analişti politici, de experţi, care zi şi noapte, care, practic, la toate televiziunile din ţară, 
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promovează această candidatură, promovează un oarecare vector european, pe care ei singuri cu 

greu îl înţeleg” (09.11.2016); Maia Sandu s-a înglodat în minciuni. Cît de mult ar încerca să 

ascundă acest lucru, poporul vede adevărul. Acestea au fost declarate de socialistul Vasile Bolea, 

fiind invitatul unei emisiuni la postul de televiziune Accent TV: „Eu totuşi cred că această schemă 

pe care a desenat-o în convorbirea sa Igor Grosu este una bătătorită. Ei au utilizat-o de mai multe, 

poate nu a fost în vizorul organelor de control. S-a mers tot pe această schemă. Acum s-a văzut 

ipocrizia acestor persoane, care se cred cei mai sfinţi din Republica Moldova”. Totodată, Vasile 

Bolea a atras atenţia la faptul că în timp ce Maia Sandu cere ajutor material de la popor, pe contul 

partidului este deja o sumă de bani impunătoare: „Urmează a fi făcute, pînă în data de 10 

noiembrie, de la 2000 de persoane fizice din ţară. Mie mi-i interesant, fiecare persoană ce sumă 

trebuie să doneze. Aici e vorba de milioane de lei”. La final, reporterul menţionează că Maia Sandu 

a ajuns în centrul unui scandal atunci cînd au fost prezentate dovezi că Ilan Shor a donat bani pentru 

PAS (10.11.2016); Maia Sandu este un proiect artificial, creat pentru a salva guvernarea actuală. 

Dat fiind faptul că are o experienţă bună peste hotare, aceasta va rămîne şi în continuare o 

marionetă. Declaraţia aparţine lui Victor Stepaniuc, preşedintele Partidului Popular Social, care 

continuă: „Proiectul respectiv este unul absolut artificial. Acest proiect este absolut bine 

determinat, ca să salveze imaginea forţelor de centru-dreapta, imaginea celor aflaţi la guvernare. 

Sigur, avînd în vedere că ea are această experienţă de lucru la Banca Mondială, ea va rămîne în 

continuare o păpuşă condusă de păpuşari. Pe noi ne-a mirat foarte mult că doamna Maia Sandu a 

refuzat să semneze angajamentul public prin care se obligă să nu colaboreze cu guvernarea, 

pedepsirea vinovaţilor furtului miliardului şi declanşarea alegerilor parlamentare anticipate. Pe 

mine m-a mirat cum FMI, care ştie foarte bine cum s-au furat banii, vine în sprijinul acestui 

guvern” (10.11.2016); Primarii şi preşedinţii de raioane s-au adunat pentru a discuta problemele cu 

care se confruntă. Aleşii locali, de asemenea, îşi anunţă sprijinul faţă de candidatul Igor Dodon şi 

sînt categoric împotriva candidaturii lui Maia Sandu. Vasile Balaniuc, preşedintele rn. Ocniţa, a 

declarat: „Spun sincer, ţinînd cont de experienţa Maiei Sandu din trecut, optimizarea, toate 

reformele ei, de asemenea urmărim dezbaterile, dacă ea cîştigă, nimic bun nu va fi” (10.11.2016); 

Reprezentanţii multor grupuri etnice din Republica Moldova şi-au exprimat susţinerea faţă de Igor 

Dodon şi empatia faţă de Maia Sandu. Ala Antoci, profesoară: „Aceste reforme ale Maiei Sandu în 

învăţămînt au adus la ceea că s-a creat – deficitul de cadre profesioniste, s-a mărit în mediul rural 

numărul copiilor neşcolarizaţi, s-a mărit numărul copiilor care au abandonat şcoala definitiv. 

Săptămîna trecută am văzut dezbaterile unde Maia Sandu se lăuda că nu a furat nimic. Maia Sandu 

a furat viitorul copiilor din Republica Moldova, dînsa a furat din satele Moldovei şcolile” 

(10.11.2016); Maia Sandu joacă pe două fronturi. Alegătorilor le spune una, iar partenerilor externi 

le promite cu totul altceva. În timp ce aceasta îi asigură pe cetăţeni că problema unirii nu stă pe 

ordinea de zi, fostul preşedinte al României spune cu totul altceva. Pe parcursul întregii campanii 

electorale, Maia Sandu de nenumărate ori venea cu critici şi acuzaţii la adresa oponentului său, Igor 

Dodon. Aceasta îl învinuieşte de faptul că apără interesele Moscovei, asta în timp ce singură unora 

le promite una, iar celorlalţi cu totul altceva. Sincron Maia Sandu: „Ce simt eu faţă de România este 

treaba mea, este sentimentul meu. Eu ştiu că cetăţenii Republicii Moldova nu-şi doresc astăzi 

unirea şi eu voi face ceea ce vor spune cetăţenii Republicii Moldova. Noi putem să facem ordine 

acasă cu ajutorul extern” (11.11.2016); Noaptea fură, ziua se revoltă, spune un proverb pe care 

putem să-l atribuim Maiei Sandu. Peste cîteva luni, după ce Ilan Shor a privatizat BEM, anume 

acolo Maia Sandu a transferat toţi banii Ministerului Educaţiei. Sincron Igor Dodon: „Scrisoare 

semnată de Maia Sandu. Decembrie 2013. Vă aduc aminte, în august 2013, BEM a fost privatizată 

de Shor, împreună cu Filat. În luna decembrie 2013, Maia Sandu porunceşte la toate instituţiile 

subordonate Ministerului Educaţiei să transfere conturile în BEM. Mai tîrziu, în 2014, banii se 

transferă în offshor-uri, apropo, se transferă 14 miliarde de lei. Dar depozitele la toate persoanele 
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fizice sînt de 8 miliarde”. Sincron Maia Sandu: „Vă informez că semnătura de aici nu este a mea, 

este a unui viceministru. Această scrisoare a fost semnată la ordinul Cancelariei de Stat. În 

momentul în care eu am aflat despre această scrisoare, eu am anulat-o, chiar dacă Cancelaria de 

Stat a cerut acest lucru” (11.11.2016); Candidatul PAS la prezidenţiale, Maia Sandu, a promis să 

fie un preşedinte pentru toţi, indiferent de limba şi naţionalitatea fiecăruia. Însă la o conferinţă de 

presă, fiind întrebată în limba rusă, Maia Sandu deodată a răspuns în limba engleză. Vrea să fie 

preşedinte, dar comite acţiuni şi ar putea destabiliza ţara. Ultimul său gest a pus punctele pe i în 

ceea ce priveşte atitudinea ei faţă de cetăţenii vorbitori de limbă rusă şi, cel mai important, faţă de 

partenerul strategic – Federaţia Rusă. În continuare sînt prezentate imagini în care Maia Sandu 

vorbeşte despre faptul că va fi preşedintele tuturor, indiferent de limbă şi naţionalitate. De 

asemenea, este reluată imaginea video de la conferinţa de presă, unde aceasta răspunde în limba 

engleză. Amintim că recent, Igor Dodon a declarat că Maia Sandu este proiectul Americii şi a lui 

Vlad Plahotniuc. Coincidenţă sau nu, dar după victoria lui Trump, echipa PAS a renunţat la 

bentiţele galbene, la care aceştia nu renunţau. De acum înainte aceasta poartă pare şi gutui 

(11.11.2016); Pasivitatea tinerilor în ceea ce privesc alegerile prezidenţiale este destul de 

îndreptăţită. Aceasta este legată de reformele Maiei Sandu în învăţămînt. Socialistul Ion Ceban a 

spus că: „Ceea ce s-a întîmplat a fost o batjocură totală faţă de tineri. Locurile în cămine vîndute, 

majorarea taxelor de studii, programele pentru tineri stopate. Avem şi notele informative cu dosare 

penale pe unii rectori, astăzi n-am să dau nume”. Urmează afirmaţiile lui Bogdan Țîrdea: „La 

studenţi, ca o nuanţă să fie foarte clară, dacă bursa medie, în 2008-2009 era de 60$, iată acuma, 

plus minus, este de 30$. Deci, în dolari a scăzut bursa de două ori. Iată ce majorări s-au produs pe 

timpul alianţei şi pe timpul cînd Maia Sandu a fost ministru al Educaţiei” (11.11.2016) etc.  

 Igor Dodon a beneficiat de o prezentare pozitivă în subiectele despre: În turul doi, pentru 

funcţia de preşedinte se vor lupta doi candidaţi din două tabere total diferite. Prorusul Igor Dodon şi 

proeuropeanul Maia Sandu. Ambii au deţinut funcţii importante în trecut. Dacă pe timpul lui Igor 

Dodon rezultatele muncii sale sînt considerate cele mai de succes, din punct de vedere economic, 

atunci nu putem spune acelaşi lucru şi despre Maia Sandu. Pe timpul cînd făcea parte din Guvern, a 

fost furat miliardul, concesionat Aeroportul, iar după lovitura pe care a primit sistemul de 

învăţămînt, va trebui încă mult timp ca să-şi revină. De aceea, Igor Dodon a venit cu un mesaj către 

popor: „Eu vreau să chem toată lumea la mobilizare maximă pentru turul II al alegerilor 

prezidenţiale. Noi am obţinut un avantaj destul de important. Un avantaj de peste 130.000 de voturi 

faţă de oponentul nostru şi eu sînt ferm convins că noi putem să majorăm acest avantaj şi să 

învingem în turul II. De aceea, stimaţi concetăţeni, stimaţi prieteni, haideţi să fim împreună”. Igor 

Dodon a mai declarat că el va lupta pentru interesele ţării şi ale fiecărui cetăţean, chiar dacă această 

luptă va fi dificilă: „Eu văd că în ultimul timp s-a unit împotriva mea toată media finanţată de SUA, 

televiziuni finanţate de oligarhi, un front comun împotriva mea. Nu-i nimic. Noi o să ţinem piept, au 

fost bătălii şi mai mari. Dar aceasta arată slăbiciunea voastră. Uitaţi-vă ce isterie aţi ridicat pe 

reţelele de socializare, vreţi să speriaţi pe cineva? Nu ne temem, am văzut şi mai puternici. Noi 

sîntem ferm convinşi în victorie” (06.11.2016); Renato Usatîi îl va sprijini pe Igor Dodon în turul 

doi al alegerilor prezidenţiale. Liderul PN a declarat că numai Igor Dodon este reprezentatul de 

stînga şi doar el va dizolva Parlamentul şi va realiza alegeri anticipate. Despre aceasta, Renato 

Usatîi a vorbit într-un mesaj video: „Astăzi, Dodon este unicul candidat în aceste alegeri ce 

reprezintă stînga. Candidatul care promite anumite lucruri, printre care: dizolvarea Parlamentului 

şi numirea datei alegerilor anticipate. De asemenea, el promite că Plahotniuc va pleca din ţară, 

noutate ce cred că va bucura toată ţara. De aceea, astăzi, politic, îl pot sprijini doar pe Igor 

Dodon, candidat din partea stîngă. Eu mă ţin de cuvînt şi-mi îndemn electoratul să-l voteze pe 

Dodon” (06.11.2016); Candidatul la funcţia de preşedinte din partea PN, Dmitri Ciubaşenco, după 

Renato Usatîi a declarat şi el că îl va susţine pe Igor Dodon în turul doi. După părerea lui 
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Ciubaşenco, sprijinirea candidaturii lui Dodon este cea mai bună decizie politică: „Eu susţin 

candidatura lui Igor Dodon în turul doi. Îl susţin pe Igor Dodon, fără doar şi poate. Aceasta 

trebuie de făcut, deoarece dacă nu vom alege un candidat de stînga, distrugerea ţării, ceea ce se 

întîmplă deja de 7 ani, va continua. Eu îi îndemn pe cei care m-au votat în primul tur, pe 13 

noiembrie să-l voteze pe Igor Dodon” (06.11.2016); „Scopurile şi principiile noastre coincid, 

sîntem gata să ne alăturăm pentru a pune capăt regimului oligarhic. Este ultima noastră bătălie”, 

au declarat reprezentanţii Partidului Rus-Slovean şi au anunţat că-l vor susţine pe Igor Dodon în 

turul doi. Oleg Topolniţchi, preşedintele Partidului Rus-Slovean: „El este o persoană care şi-a 

declarat programul şi principiile şi noi le sprijinim: lupta cu corupţia, vectorul prorus, lupta cu 

regimul antipopular. Ne vom adresa membrilor partidului ca ei să-l voteze şi Dodon să învingă în 

acest scrutin. Astăzi este ultima noastră bătălie. Azi nu mai vorbim despre simpatie faţă de 

persoană, vorbim despre soarta ţării. Nu trebuie să permitem ca un candidat al americanilor să 

cîştige alegerile” (06.11.2016); Un grup de preoţi îndeamnă enoriaşii să nu se lase amăgiţi de 

argumentele unora şi să susţină un candidat moral sănătos şi proortodox. Aceştia susţin că în fruntea 

ţării trebuie să fie un preşedinte creştin, familist şi un adevărat patriot. Episcopul Markel: „Despre 

atitudinea unui candidat, Igor Dodon, pe care îl credem creştin şi patriot, nu vreau să vorbesc 

mult, pentru că e normal şi e firesc să ai o atitudine faţă de Biserică, faţă de credinţă, faţă de 

valorile naţionale, aşa cum o are el. Regulat se împărtăşă, frecventează biserica, îl vedem că este 

prieten al Bisericii”. Clericul îndeamnă toţi cetăţenii să facă alegerea corectă pe data de 13 

noiembrie. Preoţii susţin că la putere trebuie să fie o persoană ce respectă dogmele bisericeşti 

(06.11.2016); Cetăţenii ţării noastre sînt în pragul unei decizii importante. Anume de ei depinde 

dacă vom avea o şansă pentru un viitor prosper sau vom continua mai departe să trăim după indicii 

externi. Acestea au fost declarate de către deputatul PSRM, Zinaida Greceanîi. Beta: Zinaida 

Greceanîi a menţionat faptul că un candidat ce pune accentul doar pe relaţii de colaborare cu UE, 

niciodată nu va contribui la prosperarea acestei ţări. De aceea, este foarte important ca viitorul 

preşedinte să fie o persoană capabilă de a colabora atît cu Rusia, cît şi cu Europa: „Nimeni nu se 

gîndeşte la ţară, la Moldova, la sigur nimeni nu se gîndeşte, cu atît mai mult cei care sînt acum la 

putere. Dar ce interes au partenerii externi să se preocupe de o ţară străină. Dacă la putere nu va 

fi o persoană care să-i apere interesele, toate astea vor continua, vor sta la dezbateri şi vor primi 

mesaje ce şi cum să facă sau să spună. Eu vreau să-i rog pe toţi cetăţenii: haideţi să ieşim la vot, să 

ne îndeplinim obligaţiunea şi să-l votăm pe Igor Dodon. El are putere, are o echipă bună şi, cel mai 

important – cea mai mare parte a electoratului. De aceea, nu trebuie să fim indiferenţi, trebuie să 

ne unim forţele şi, pur şi simplu, să ieşim la vot” (07.11.2016); Igor Dodon este un lider bun, el 

niciodată nu lasă mîinile în jos şi întotdeauna găseşte soluţiile necesare. Anume un astfel de 

preşedinte este perfect pentru Republica Moldova. Acestea au fost spuse de Zinaida Greceanîi la o 

emisiune a postului de televiziune Accent TV: „El nu vine şi nu plînge că, uite, avem o problemă. 

El vine, se aşază şi ne spune: uite este problema, iată care sînt variantele, haideţi să decidem 

împreună cum procedăm. Am avut situaţii foarte dificile, cînd trebuia să luăm decizii dure, şi lui îi 

reuşea acest lucru” (08.11.2016); Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, a declarat că Igor Dodon 

este un adevărat profesionist şi va fi un preşedinte destoinic: „Eu îl cunosc ca pe o persoană 

disciplinată şi organizată. De aceea, cei care nu vor boicota alegere, să ia asta în considerare, 

dacă opinia mea contează” (08.11.2016); Salvarea suveranităţii şi neutralităţii ţării, întoarcerea 

miliardului furat şi restabilirea relaţiilor de prietenie cu Federaţia Rusă. Acestea sînt doar cîteva 

dintre priorităţile care ar trebui să le realizeze preşedintele. Igor Dodon a vorbit despre priorităţile 

sale după 13 noiembrie: „Noi sîntem pentru statalitatea Republicii Moldova, noi sîntem categoric 

contra celor care doresc dezbinarea şi lichidarea ţării noastre… Eu sînt pentru păstrarea 

neutralităţii Republicii Moldova. Pe teritoriul ţării nu trebuie să fie trupe străine, noi nu trebuie să 

fim membru NATO”. Miliardul furat trebuie să fie întors de guvernare, care încearcă să pună această 
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problemă pe umerii cetăţenilor. Aceasta consideră Igor Dodon: „ Eu sînt pentru o economie 

puternică şi dreptate socială, eu consider că miliardul trebuie să-l întoarcă hoţii de la guvernare şi 

nu cetăţenii. Maia Sandu a votat pentru ca miliardul să fie întors de oameni”. Prima iniţiativă 

prezidenţială va fi ca să fie anulată legislaţia votată de Maia Sandu, care pune pe spatele 

cetăţeanului miliardul furat de hoţi (09.11.2016), Vasile Tarlev a venit cu un mesaj de susţinere în 

favoarea lui Igor Dodon: „Dacă e să comparăm programele de dezvoltare economică a lui Igor 

Dodon şi a Maiei Sandu, sigur a celui dintîi este cu mult mai bun şi noi le susţinem. Este 

profesionalism, sînt promisiuni şi viziuni clare. Este cel care va lupta pentru suveranitatea şi 

neutralitatea acestei ţări” (09.11.2016); Primarii şi preşedinţii de raioane s-au adunat pentru a 

discuta problemele cu care se confruntă. Aleşii locali, de asemenea, îşi anunţă sprijinul faţă de 

candidatul Igor Dodon şi sînt categoric împotriva candidaturii lui Maia Sandu. Dmitri Gordinschi: 

„Noi, primarii PSRM din Republica Moldova, nu mai vrem astfel de experimente cu oamenii noştri 

din partea FMI sau aşa-numiţii parteneri externi. Susţinem deschis candidatura lui Igor Dodon şi 

sîntem siguri că el este capabil să ne scoată ţara din impas”. Primarii îi îndeamnă pe toţi să-l 

voteze pe Igor Dodon, deoarece numai el este capabil să schimbe ceva în ţara noastră” 

(10.11.2016); Reprezentanţii multor grupuri etnice din Republica Moldova şi-au exprimat 

susţinerea faţă de Igor Dodon şi empatia faţă de Maia Sandu. Ala Antoci, profesoară: „Aceste 

reforme ale Maiei Sandu în învăţămînt au adus la ceea că s-a creat – deficitul de cadre 

profesioniste, s-a mărit în mediul rural numărul copiilor neşcolarizaţi, s-a mărit numărul copiilor 

care au abandonat şcoala definitiv. Săptămîna trecută am văzut dezbaterile unde Maia Sandu se 

lăuda că nu a furat nimic. Maia Sandu a furat viitorul copiilor din Republica Moldova, dînsa a 

furat din satele Moldovei şcolile” (10.11.2016); Doar Igor Dodon este capabil să scoată ţara din 

impas, deoarece are destulă experienţă. De acest lucru este convins preşedintele comunităţii 

poloneze Eduard Eroşevschi: „Noi presupunem că Igor Dodon are destulă experienţă, studii. Ca 

politician, ca economist şi-a demonstrat calităţile de mai multe ori. De aceea vă îndemnăn să-l 

votaţi pe Igor Dodon” (10.11.2016); În timp ce Maia Sandu a rămas fără protecţie, după înfrîngerea 

suportată de Hilary Clinton, candidatul PSRM are sprijinul unui număr impunător de oameni şi o 

echipă de încredere. Despre asta a vorbit Iurie Roşca, fiind invitatul unei emisiuni la postul de 

televiziune Accent TV: „Sînt foarte impresionat de programul politic al lui Igor Dodon. Mai cu 

seamă programul său de suveranitate economică, precum şi cel de reindustrializare a ţării şi cel de 

a redeschide piaţa rusă, dar, în acelaşi timp, de a păstra relaţiile cu UE”. Andrei Popov: „Aş putea 

numi chiar acum vreo 15 oameni, deputaţi, din echipa lui Igor Dodon care au multă experienţă şi 

un bagaj de cunoştinţe. Dacă e să vorbim de Maia Sandu, pot numi doar vreo 5 persoane, care nici 

nu au o experienţă mare” (11.11.2016); Campania electorală este pe sfîrşite, mîine este ziua tăcerii. 

Candidatul PSRM a mulţumit tuturor celor care sînt de partea sa. Liderul PSRM a îndemnat poporul 

ca, pe data de 13 noiembrie, să voteze un viitor mai bun pentru ţara lor. Mai mult de zece mii de 

întîlniri cu cetăţenii din mai multe localităţi. Munca depusă în această campanie a demonstrat faptul 

că moldovenii, indiferent de limba pe care o vorbesc, s-au unit pentru un scop comun: alegerea unui 

preşedinte destoinic pentru ţara noastră. Sincron Igor Dodon: „Dragi prieteni, noi sîntem în pragul 

unor schimbări serioase. În faţa noastră e un pericol real de a pierde statalitatea ţării. Acum, mai 

mult ca niciodată, trebuie să ne unim pentru un scop comun. Eu vreau să le mulţumesc liderilor 

partidelor care m-au susţinut. Noi, prima dată după şapte ani, am dat dovadă de inteligenţă 

politică. Vreau să-i mulţumesc lui Vladimir Voronin şi lui Renato Usatîi pentru încredere” 

(11.11.2016) etc.  
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 1:00:04 0:05:19 0:54:45 

I Dodon 0:38:22 0:12:41 0:25:41 
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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”, PAS a fost mediatizat în volum de 53,4%, 

iar PSRM a fost reflectat în volum de 46,6%.  

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 1:07:29 0:02:40 0:07:20 0:57:29 

PSRM 0:58:48 0:23:27 0:33:15 0:02:06 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiecţii politici: PAS a fost mediatizat în context accentuat negativ, iar PSRM a beneficiat 

de o mediatizare pozitivă, neutră şi negativă.  

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de candidații electorali, cota femeilor a fost de – 

53,0%, iar cota bărbaţilor a fost de 47,0%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (2): „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice 

pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, 

în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide 

şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, 

indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; și alin. (3) Codul 

audiovizualului „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor 

de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod 

veridic, echilibrat şi imparţial..” Astfel, se atesta un dezechilibru între candidatul 

PAS, M. Sandu, cu celălalt candidat electoral, I. Dodon. PAS şi candidatul său la 

funcţia de şef al statului au fost meidatizați în context accentuat negativ, iar I. Dodon 

a fost reflectat în context accentuat pozitiv. 

 Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”), lit. b) („să 

nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de 

formulare sau titluri”) și lit. c) („Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative 

ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei 

şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce 

vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe 

surse”, art. 10 alin. (5) („Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea 

informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din 

Codul audiovizualului, cît şi art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor 

de ştiri şi de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate 

poate fi stabilită prin metode corespunzătoare de verificare”) şi art. 7 

(„Radiodifuzorul care distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, 

foloseşte neautorizat fotografii, imagini video şi alte surse, ori calomniază, 

săvîrşeşte abateri profesionale de maximă gravitate”) din Codul de conduită al 

radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007. Astfel, la 

06.11.2016 a fost difuzat un subiect despre investigaţia efectuată de echipa „Accent 

TV” cu privire la semnificaţia culorii galbene pe care a ales-o M. Sandu de a merge 

în turul II de scrutin. Simbolistica culorii galbene. Andrei Babaiţev, om de ştiinţă rus, 

în cadrul unei lucrări ştiinţifice, în care abordează acest subiect a ajuns la concluzia 

că galbenul simbolizează soarele, aurul, viaţa, luciditatea şi sănătatea. Cu toate 

acestea, la începutul secolului al XVI-lea, în Europa şi SUA, culoarea galbenă capătă 

valenţe negativiste. „Începînd cu secolul al XVI-lea, culoarea galbenă semnifică 

minciună, trădare, înşelăciune, frivolitate, nestatornicie, invidie, umilinţă. Pălăriile 

galbene erau un simbol al funcţiilor mediocre, panglicile atîrnate de palton indicau 

cine este şi cine nu evreu în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În galben se 

vopseau casele de nebuni. În politică deseori culoarea galbenă le este atribuită 

trădătorilor sau, pur şi simplu, este folosită în ideea de a insufla negativismul asupra 

unui subiect anume”. În anul 1986, culoarea galbenă a preluat o semnificaţie politică. 

Anume atunci, în iarna anului 1986, pe insula Filipine s-a declanşat ceea ce experţii 

vor numi mai tîrziu revoluţie artificială. Toate metodele acestei revoluţii, inclusiv 

purtarea unei lente galbene, au fost experimentate anume atunci. Doar peste 3 ani, în 

Cehia s-a declanşat Revoluţia Galbenă. O astfel de revoluţie a avut loc în mai multe 

ţări din Europa. Culoarea galbenă este legată şi de evenimentele care au avut loc în 
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Ucraina. Acolo unde s-a declanşat un adevărat război. Și iată, culoarea galbenă din 

nou revine în politică. La fel cum în 2005, aceste lente au fost purtate de către Victor 

Iuşcenko şi Iulia Timoşenko, acum Maia Sandu şi adepţii PPDA fac acelaşi lucru. 

Unde a ajuns Ucraina cred ca nu este nevoie să amintim. Experţii şi analiştii politici 

se întreabă: ce pregăteşte Maia Sandu? O nouă revoluţie? O revoluţie? Adună o 

armată pentru a declanşa un val de proteste după rezultatele primului tur? De aceea, 

misiunea oamenilor cu raţiune este de a nu permite acestor flori otrăvitoare să 

declanşeze o revoluţie. 

La 06.11.2016 a fost prezentat un subiect despre declaraţiile a trei studenţi sirieni 

care îşi fac studiile în Republica Moldova. În cadrul subiectului se afirmă că în toiul 

campaniei electorale, la o săptămînă înainte de alegeri, pe internet a apărut un film în 

care studenţi de provenienţă arabă ce se află în ţara noastră îndeamnă oamenii să o 

voteze pe Maia Sandu. Aceasta s-a întîmplat după ce pe un site de informare din 

Republica Moldova a apărut o ştire în care se menţionează că Maia Sandu i-ar fi 

promis cancelarului german Angela Merkel că, în cazul în care cîştigă alegerile, 

aceasta va primi în Moldova 30.000 de imigranţi sirieni. Conform jurnalistei, în 

filmul care a apărut pe reţelele de socializare, emigranţii sirieni povestesc despre 

compatrioţii săi şi despre dorinţa lor de a veni în Republica Moldova. Urmează 

declaraţiile acestora: „Sirienii nu au unde pleca. De aceea, eu cer autorităţilor din 

Republica Moldova să-i primească pe oamenii din Siria”; „Noi sîntem un popor 

foarte prietenos. Poate veţi găsi unu sau cîţiva nebuni şi violenţi. Dar, în marea 

majoritate, sîntem foarte buni. Aici vom avea o şansă de a supravieţui, de a începe o 

nouă viaţă”.  

 Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”) şi c) 

(„Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor 

respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, 

aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de 

conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”), art. 10 alin. (5) 

(„Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de 

programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din Codul audiovizualului, cît şi 

art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor de ştiri şi de actualităţi 

trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate poate fi stabilită prin 

metode corespunzătoare de verificare”) din Codul de conduită al radiodifuzorilor, 

aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007. La 06.11.2016 a fost difuzat 

subiectul despre declaraţia lui D. Ciubaşenco de a-l susţine pe I. Dodon în turul II: 

„Eu susţin candidatura lui Igor Dodon în turul II. Îl susţin pe Igor Dodon, fără doar 

şi poate. Aceasta trebuie de făcut, deoarece dacă nu vom alege un candidat de 

stînga, distrugerea ţării, ceea ce se întîmplă deja de 7 ani, va continua. Maia Sandu 

astăzi este întruchiparea răului. Ea reprezintă acea putere care în toţi aceşti ani a 

distrus Moldova. După comportamentul agresiv al susţinătorilor Maiei Sandu, deja 

acum se vede că ei pregătesc un Maidan la Chişinău. Ei împing poporul 

moldovenesc la un război civil. Eu îi îndemn pe cei care m-au votat în primul tur, pe 

13 noiembrie să-l voteze pe Igor Dodon”. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu.  

 Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”) și lit. c) 

(„Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor 

respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, 

aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de 

conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”) din Codul 

audiovizualului. La 06.11.2016 a fost difuzat un subiect în care preşedintele 

Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că în turul II de scrutin îl va susţine pe 

socialistul I. Dodon. Acesta şi-a îndemnat susţinătorii să-l voteze pe I. Dodon. Cu 
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referire la candidatul PAS, M. Sandu, R. Usatîi a declarat că nu poate să o susţină din 

motivul că aceasta este un proiect al Washingtonului, proiectul al americanilor care 

astăzi îl protejează pe Plahotniuc”. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu, pentru 

a confirma sau infirma cele declarate de R. Usatîi.  

 Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 

echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul 

subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din 

mai multe surse”. Astfel, la 06.11.2016 a fost difuzat un subiect despre conferinţa de 

presă susţinută de un grup de preoţi în frunte cu episcopul de Bălţi şi Făleşti, Markel, 

care îndeamnă cetăţenii să-l voteze pe I. Dodon, ca pe un bun creştin şi patriot şi 

invers, să nu o voteze pe M. Sandu, care este necreştină şi nepatrioată: „Încă o dată 

îndemn creştinii ca nici într-un caz să nu-şi dea votul pentru Maia Sandu, pentru că 

în sensul acesta, ei vin cu aportul său în distrugerea a tot ce numim noi duhovnicie, 

a tot ce numim noi Biserică, a tot ce numim credinţă”. În cadrul subiectului se mai 

menţionează că, potrivit declaraţiilor lui Markel, în anul 2013, liderul PAS a introdus 

în biblioteci cartea „Enciclopedia vieţii” şi a refuzat să o retragă în pofida protestelor 

părinţilor şi a Bisericii. La 12 august 2013 a interzis ca la festivităţile de 1 

septembrie şi 23 mai 2013 copiii să fie aghezmuiţi, aceasta a votat împreună cu 

guvernul concesionarea Aeroportului, adăugînd pagube Bugetului de Stat. Lipseşte 

poziţia liderului PAS, M. Sandu.  

La 07.11.2016 a fost difuzat un subiect despre: Încă din septembrie 2014, Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene a publicat informaţia ce conţinea date 

concrete, unde şi cîţi cetăţeni din ţara noastră se află peste hotare. 588 de mii de 

cetăţeni sunt plecaţi peste hotare, cei mai mulţi dintre ei fiind în Federaţia Rusă. În 

conformitate cu aceasta, proporţional, în fiecare ţară trebuiau să fie deschise secţii de 

votare. Dar, după cum arată practica, secţiile de vot nu au fost deschise în 

conformitate cu numărul de cetăţeni, dar din punct de vedere al relaţiilor candidaţilor 

cu guvernarea. Astfel, în Rusia au fost deschise foarte puţine secţii, ceea ce înseamnă 

că nu le-am permis oamenilor să voteze. Nu este de mirare şi faptul că auzim multe 

zvonuri, precum că guvernarea este de partea Maiei Sandu. Deputatul PSRM, Vasile 

Bolea a declarat că PSRM de nenumărate ori a venit cu o solicitare la CEC, cu 

cererea de a deschide mai multe secţii de votare în Federaţia Rusă, însă solicitarea lor 

a fost ignorată de CEC. Lipseşte poziţia CEC.  

La 08.11.2016 a fost difuzat un subiect despre conferinţa de presă susţinută de către 

PSRM. În cadrul acesteia reprezentanţii PSRM au prezentat TOP 10 minciuni ale 

candidatului PAS, Maia Sandu. Retragerea cetăţeniei române, anularea regimului 

liberalizat de vize, precum şi dorinţa de a declanşa un război, acestea sunt 

informaţiile cu ajutorul cărora Maia Sandu manipulează societatea. Aceasta prin 

intermediul unui şir de televiziuni încearcă să-i denigreze imaginea lui Igor Dodon. 

Este prezentată o secvenţă de la postul de televiziune Jurnal TV, în care Constantin 

Cheianu menţionează faptul că Igor Dodon vrea anularea Acordului de Asociere cu 

UE. Sincron Ion Ceban: „Nu este prerogativa preşedintelui să anuleze Acordul de 

Asociere. Să fie foarte clar. Acest lucru îl poate face doar Parlamentul”. O altă 

informaţie manipulatoare la care recurge Sandu este precum că Igor Dodon va 

retrage cetăţenia română. Sincron Ion Ceban: „Cînd vorbim despre aceste lucruri ne 

referim: unu, la miniştri; doi, la Aparatul Preşedintelui, Procuror, CNA. Noi 

considerăm că persoanele cu această funcţie trebuie să deţină o singură cetăţenie”. 

De asemenea, deputaţii PSRM au atras atenţia la faptul că în Italia sunt împărţite 

pliante în care se menţionează că, dacă Dodon va fi preşedinte, le va interzice 

oamenilor să lucreze în Europa. Lipseşte poziţia Maei Sandu.  
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La 10.11.2016 a fost difuzat un subiect din cadrul conferinţei de presă organizată de 

Victor Stepaniuc, preşedintele PPSM. Stepaiuc susţine că Maia Sandu este un proiect 

artificial, creat pentru a salva guvernarea actuală. Dat fiind faptul că are o experienţă 

bună peste hotare, aceasta va rămîne şi în continuare o marionetă: „Proiectul 

respectiv este unul absolut artificial. Acest proiect este absolut bine determinat, ca 

să salveze imaginea forţelor de centru-dreapta, imaginea celor aflaţi la guvernare. 

Sigur, avînd în vedere că ea are această experienţă de lucru la Banca Mondială, ea 

va rămîne în continuare o păpuşă condusă de păpuşari. Pe noi ne-a mirat foarte 

mult că doamna Maia Sandu a refuzat să semneze angajamentul public prin care se 

obligă să nu colaboreze cu guvernarea, pedepsirea vinovaţilor furtului miliardului şi 

declanşarea alegerilor parlamentare anticipate. Pe mine m-a mirat cum FMI, care 

ştie foarte bine cum s-au furat banii, vine în sprijinul acestui guvern”. De asemenea, 

Victor Stepaniuc a declarat că doar Igor Dodon este capabil să ţină piept presiunilor 

din UE, dat fiind faptul că are destulă experienţă. Poziţia Maiei Sandu lipseşte.  

 Pct. 56 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 

prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din 

Republica Moldova: „În ziua precedentă zilei alegerilor şi în ziua alegerilor este 

interzisă agitaţia electorală. În aceste zile radiodifuzorii nu au dreptul să difuzeze 

informaţii care îi pot determina/influenţa pe alegători să voteze pentru unii sau 

pentru alţi concurenţi electorali ori de a se abține de la vot.” Astfel, la data de 13 

noiembrie 2016 în cadrul buletinului de știri de la orele 11:00 și 14:00 a fost difuzat 

un subiect (durata: 02 min. 31 sec.) despre plîngerea depusă la CEC de către 

fracțiunea PSRM contra candidatului PAS, Maia Sandu. În plîngere se menționează 

despre faptul că, Maia Sandu a utilizat în campania electorală surse financiare 

nedeclarate. De asemenea, în plîngere mai este indicat faptul că PSRM a declarat că 

Andrei Năstase a făcut agitație electorală pentru candidatul PAS, Maia Sandu, pe 

data de 6 noiembrie, în orașul Padova, Italia. 
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PRO TV CHIŞINĂU 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV 

CHIȘINĂU”, M. Sandu a obţinut o pondere de 53,6%, iar I. Dodon a acumulat o pondere de 

46,4%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:15:56 0:01:25 0:11:18 0:03:13 

I Dodon 0:13:48 0:01:58 0:09:29 0:02:21 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Candidații electorali M. Sandu și I. Dodon au fost mediatizați în context pozitiv, neutru și 

negativ. 

Liderul PAS, M. Sandu, a fost reflectată în context pozitiv în subiectele despre: M. Sandu a 

filmat un nou spot electoral pentru turul II, în care vine cu următorul mesaj: „Cei care ne împart în 

stînga şi dreapta, în proruşi şi proeuropeni, greşesc sau ne mint. Noi sîntem diferiţi, dar vrem 

aceleaşi lucruri. Vrem să trăim bine, vrem să fie pace, vrem să muncim onest, iar cei dragi să ne fie 

aproape” (06.11.2016); M. Sandu a lansat campania „La revedere, Dodon!”. Liderul PAS a 

declarat că va „lupta în aceste alegeri pentru oameni. Rezolvarea problemelor noastre comune este 

prioritatea mea. Dodon, pentru mine, de azi nu mai contează, nu mai există. Adio, Dodon!” 

(09.11.2016); M. Sandu şi-a prezentat acţiunile în cazul în care va deveni preşedinte al ţării: „O să 

curăţ clasa politică şi instituţiile statului de corupţi şi de hoţi. Începem cu procurorul general, pe 

care îl voi numi doar în cadrul unui concurs corect. Dacă este adevărat că le cere, aşa cum a scris 

presa de investigaţie, 10% companiilor care obţin dreptul să exporte produse în Federaţia Rusă, să 

ne spună pentru ce merite a zburat cu avionul privat al lui Plahotniuc de la 2009 încoace” 

(10.11.2016); Majoritatea sătenilor de la Risipeni, r-nul Făleşti, îşi doresc ca M. Sandu să devină 

Preşedinte al Republicii Moldova. Urmează secvenţe video cu sătenii din această localitate: „E fata 

noastră”; „Să facă apa în sat”; „Să scoată din noroi toată lumea”; „Nu avem apă, nu avem 

drumuri”. În continuare, reporterul susţine că speranţele sătenilor din Risipeni nu s-au risipit chiar 

dacă în primul tur, M . Sandu a obţinut cu 10% mai puţin decît contracandidatul său (10.11.2016). 

 M. Sandu a fost prezentată în context negativ în subiectele despre: Declaraţiile făcute de 

episcopul Markel referitor la M. Sandu: „Vă îndemnăm, dragi creştini, în nici un caz să nu votaţi 

această candidatură la Preşedinte, pentru că vă asumaţi multă osîndă şi mare păcat în faţa lui 

Dumnezeu” (06.11.2016); PSRM a venit cu o listă de 10 acuzaţii la adresa M. Sandu. Astfel, PSRM 

declară că în spatele ei ar sta V. Plahotniuc, dar şi întreaga alianţă de guvernare. În acest sens, sînt 

prezentate declaraţiile lui B. Țîrdea, deputat PSRM: „Noi observăm că Plahotniuc te votează, te 

susţine pe 13 noiembrie, zice că numai M. Sandu, dacă cîştigă Dodon şi schimbă cursul, ei fac 

revoluţie. Îl elimină pe Lupu din campanie, ai sprijinul lui Leancă, Ghimpu şi alţii care sînt cu 
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Plahotniuc. Cum te poţi numi candidat de opoziţie dacă pe tine te sprijină guvernarea”. Un alt 

reproş adus de socialişti a fost faptul că M. Sandu a votat concesionarea Aeroportului în perioada 

cînd făcea parte din Guvernul Leancă. Fostul ministru al Educaţiei mai este acuzat că a votat 

garanţiile de 9,4 miliarde de lei acordate celor 3 bănci falimentare de guvernele Leancă şi Gaburici. 

B. Țîrdea, deputat PSRM: „Depozitele persoanelor fizice în cele 3 bănci problematice erau de 5,6 

miliarde de lei, dar creditele oferite pentru salvarea băncilor constituiau 13,4 miliarde de lei, deci 

celelalte minim 7 miliarde de lei s-au oferit anume pentru a fi furate” (07.11.2016); Socialiştii nu 

au fost impresionaţi de jocul online lansat de reprezentanţii PAS, în care albinuţa M. Sandu luptă cu 

V. Plahotniuc şi I. Dodon. În cadrul subiectului, aceştia au declarat că susţinătorii M. Sandu ar mai 

fi inventat că I. Dodon ar vrea să provoace un război interetnic şi că va interzice coletele care vin 

din UE. Reprezentanţii PSRM mai spun că întreaga campanie electorală a M. Sandu ar costa de 10 

ori mai mult decît ceea ce prezintă în rapoarte (08.11.2016); PSRM a criticat activitatea M. Sandu 

pe cînd era şefă la Educaţie. I. Ceban, consilier CMC din partea PSRM: „Ceea ce s-a întîmplat a 

fost o batjocoră în ultimii ani de tot ce se numeşte tineri. Locuri la buget reduse, taxe la cămin 

crescute de 3-4, pînă la 7 ori, locurile la buget cu finanţare de stat au scăzut aproape cu 30%. M. 

Sandu, salut! Astea sînt ale tale realizări” (10.11.2016); Liderul PPDA, A. Năstase, a fost huiduit 

la Ocniţa. Voci din sală: „Jos M. Sandu! Jos M. Sandu! De ce nu a venit, unde este M Sandu?” 

(10.11.2016); Liderul PSRM a acuzat-o pe M Sandu că ar fi semnat o dispoziţie pe timpul cînd era 

ministru al Educaţiei ca toate universităţile să-şi deschidă conturi la BEM. Sincron: I. Dodon: 

„Scrisoare semnată de M. Sandu, în decembrie 2013. Ea transferă toate conturile la toate 

universităţile în BEM, bancă care deja era privatizată de Shor. Cine i-a dat indicaţi? Filat? O 

primit atcat M. Sandu sau de ce a făcut acest lucru?” (11.11.2016). 

 I. Dodon a fost prezentat în context pozitiv în subiectele despre: Un nou spot electoral a lui 

I. Dodon. În spot acesta le mulţumeşte alegătorilor că l-au votat şi, totodată, îi îndeamnă pe aceştia 

ca pe 13 noiembrie să facă acelaşi lucru: „Sînt recunoscător că fiecare al doilea alegător a votat în 

susţinerea mea. Noi am învins în majoritatea raioanelor şi oraşelor din ţară. M-am convins că noi 

cei care credem în viitorul Republicii Moldova sîntem mulţi, majoritatea” (06.11.2016); 

Mitropolitul Moldovei a făcut, indirect, campanie pentru I. Dodon. Urmează o secvenţă video în 

care Mitropolitul Moldovei i se adresează lui I. Dodon: „Dle preşedinte Dodon, v-am invitat aici, 

mai sus, să ne spuneţi cîteva cuvinte, dar să ştiţi că cele care le spuneţi în Biserică trebuie să fie 

îndeplinite. Dumnezeu să te binecuvîntaze” (06.11.2016; 08.11.2016); Va introduce Istoria 

Moldovei în şcoli, va relua exportul în Rusia şi va anula legea care pune miliardul pe umerii 

cetăţenilor, este conţinutul primelor 3 decrete ale lui I Dodon pe care le va semna în cazul în care va 

deveni preşedinte (09.11.2016); Numele lui I. Dodon, băştinaş de la Sadova, e pe buzele tuturor. 

Urmează intervenţii video cu localnicii din Sadova: „Am auzit că el o cîştigat I tur”; „Sperăm să 

cîştige el, că pe M . Sandu nu chiar o susţinem, ne-a scurtat vacanţa”; „Aşteptăm ca I. Dodon să fie 

preşedinte”; „Este mîndria noastră”; „Toată încrederea o avem numai în preşedintele I. Dodon”. În 

subiect se mai menţionează că dacă I. Dodon va ajunge preşedinte, va aplica sloganul electoral: „Va 

fi mai bine mai întîi pe strada lor”. Sincron: „Măcar la părinţi va astupa vreo groapă, iaca vedeţi 

becul ista cîteodată arde, cîteodată nu. Să fie lumină” (10.11.2016). 

 Liderul PSRM, I. Dodon, a fost mediatizat în context negativ în subiectele despre: 

Reprezentanţii PAS îl acuză pe Shor că, împreună cu V. Plahotniuc şi I. Dodon, ar încerca să-i 

discrediteze, asta după ce Ilan Shor a transferat pe contul PAS 280 de mii de lei. Urmează declaraţiile 

făcute de Igor Grosu, secretar general PAS: „Am stabilit că acest personaj – Galoev Veceslav, are 

antecedente penale şi este erou a mai multor investigaţii, este un client permanent al CNA. Viorel 

Melnic, cumătru cu I. Dodon, acum angajat al lui I. Shor, I. Ciobanu şi Galoev, aceşti 3 indivizi au 

pus la cale acest scenariu. În concluzie putem spune un lucru. Atunci cînd contracandidatul nostru 

I. Dodon nu mai are nici un argument, el recurge la astfel de metode murdare” (08.11.2016); 

Reprezentanţii PAS au lansat un joc online, în care albinuţa M. Sandu luptă cu V. Plahotniuc şi I. 

Dodon (imagini video cu jocul de noroc) (08.11.2016); M. Sandu a lansat campania „La revedere, 
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Dodon!”. Liderul PAS a declarat că va „lupta în aceste alegeri pentru oameni. Rezolvarea 

problemelor noastre comune este prioritatea mea. Dodon, pentru mine, de azi nu mai contează, nu 

mai există. Adio, Dodon!” (09.11.2016); Traian Băsecu vine cu o reacţie după ce I. Dodon a 

declarat că îi va retrage cetăţenia, dacă va deveni preşedinte. Astfel, în cadrul unei emisiuni 

televizate la un post TV din România, T. Băsescu spune: ,,Este părerea lui Dodon, ele este un 

prorus, promoscovit. Am urmărit dezbaterea de ieri noapte, care susţine că lumina vine de la 

Moscova, nu crede în valorile europene. De fapt, şi Dodon, şi Plahotniuc sînt doi politicieni cărora 

le convine un regim de tip oligarhic, care este furnizat doar de Moscova” (09.11.2016); În cadrul 

unei emisiuni de dezbateri electorale, cu referire la I. Dodon, M. Sandu a declarat: „Sînt nişte 

aberaţii. Au încercat să mă discrediteze pe toate căile. Mă întreb, ce o să-mi mai facă? O să-mi mai 

scoată un ochi, o să-mi mai taie o mînă, ca să nu ajung pe 13 noiembrie. Asta vorbeşte cît de 

disperaţi sînt ei, toţi împreună, toţi hoţii luaţi împreună, şi vorbeşte cît de josnice sînt metodele 

acestui om care vrea să ne spună că e adevărat bărbat” (11.11.2016).  

 

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

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:15:56 0:02:53 0:13:03 

I Dodon 0:13:48 0:02:35 0:11:13 
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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 CHIȘINĂU”, PAS a fost mediatizat în volum 

de 51,4%, iar PSRM a fost reflectat în volum de 48,6%. 

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:18:17 0:01:25 0:12:44 0:04:08 

PSRM 0:17:18 0:01:58 0:12:42 0:02:38 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiecții politici PAS și PSRM au fost prezentați în context pozitiv, neutru și negativ.  

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de candidații electorali, cota femeilor a fost de – 50,2%, iar 

cota bărbaţilor a fost de 49,8%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport nu au fost atestate derogări 

de la prevederile legislaţiei electorale. 
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Jurnal TV 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, M. 

Sandu a fost mediatizată în volum de 55,8%, iar I. Dodon a fost reflectat în volum de 44,2%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:30:56 0:07:10 0:21:55 0:01:51 

I Dodon 0:24:32 0:00:36 0:14:58 0:08:58 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
   

Candidaţii electorali Maia Sandu şi Igor Dodon au fost reflectaţi în context pozitiv, neutru şi 

negativ.  

Astfel, conotaţia pozitivă pentru Maia Sandu s-a datorat difuzării subiectelor despre: Codul 

galben al schimbării a ajuns şi la Străşeni. Mai mulţi membri, dar şi simpatizanţi ai Platformei 

Civice "Demnitate şi Adevăr" au informat locuitorii raionului despre necesitatea participării masive 

la scrutinul prezidenţial din 13 noiembrie şi i-au îndemnat pe oameni să aleagă un preşedinte 

proeuropean, care va aduce schimbarea în Republica Moldova. În reportaj sînt prezentate imagini 

cum simpatizanţi ai Platformei Civice "Demnitate şi Adevăr" cu eşarfe galbene puse la gît merg 

prin localitatea Străşeni cu sloganul (prin megafon): ”Duminica viitoare, 13 noiembrie, ne hotărîm 

soarta noastră şi a copiilor noştri”. Susţinătorii Maiei Sandu împărţeau pliante trecătorilor cu 

mesajul să o voteze pe Maia Sandu: „Noi vom susţine duminică pe Maia Sandu”. Mesajul 

membrilor mişcării protestatare pare să fie identic cu cel al locuitorilor din Străşeni. Un locuitor al 

oraşului Străşeni intervievat declară: „E jale mare, în ţară trebuie o schimbare, dar schimbarea o 

văd numai prin Maia Sandu, să ţină cu poporul, nu de aceştia bandiţi miliardari”. Din oraşul 

Străşeni, activiştii civici au organizat un marş automobilistic prin mai multe sate din raion, unde au 

îndemnat oamenii să se mobilizeze şi să vină duminica viitoare la urnele de vot. Membrul 

Platformei Civice DA, fiind intervievat, a declarat că: „În situaţia după care s-a creat după turul I 

de alegeri trebuie să ne încadrăm activ pentru a trezi populaţia cu drept de vot ca să vină la vot, în 

primul rînd. Noi îndemnăm oamenii ca din doi candidaţi care sînt să facă o alegere corectă, noi nu 

indicăm anume pe cine să voteze, trebuie să urmăm drumul integrării europene”. „Îndemnăm 

poporul ca să o susţie pe Maia Sandu, că om de încredere ca Maia Sandu pînă acuma nu am avut şi 

păcat să-l pierdem de data asta. Este o doamnă cu demnitate şi adevăr şi încă adevăr în ea am 

văzut încrederea”, a spus o locuitoare a satului Cojuşna (06.11.2016); Candidatul comun la 

prezidenţiale Maia Sandu şi liderul Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, s-

au întîlnit cu locuitorii din oraşul Drochia, precum şi cu sătenii din Mihăileni, raionul Rîşcani. Sălile 

caselor de cultură unde au avut loc întrevederile au fost arhipline, iar oamenii prezenţi la întrunire 

au spus că îşi doresc un preşedinte integru şi sînt convinşi că Maia Sandu poate face schimbările pe 

care şi le doresc. Prima întîlnire s-a desfăşurat la Casa de Cultură din oraşul Drochia. Candidatul 
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comun Maia Sandu a discutat cu localnicii îndemnîndu-i să nu-şi piardă speranţa şi să lupte pînă la 

capăt: „Societatea noastră are nevoie de însănătoşire, toată lumea a uitat de moralitate, lumea nu 

se mai teme să fure, nu se teme să spună minciuni. Aşa cum scriu toate poruncile, una după alta, 

haideţi să le implementăm în viaţă, trebuie să creştem moralitatea în această societate”. Oamenii 

au fost receptivi şi au spus că duminică vor avea o şansă să-şi aleagă preşedintele care să-i 

reprezinte. „Vreau o ţară care să prospere, să fie o ţară independentă, să ne unim cu toţi, să fim ca 

o familie. Mă închin în faţa dumneavoastră, doamna Maia, pentru prima dată vă văd şi vreau să vă 

numesc la Drochia „Doamna de Fier”. Domnul Andrei este un munte care vă apără de vînturi, şi 

de rău, să vă fie mereu alături şi vă susţinem”, a declarat un alegător. Cea de-a doua întrunire a avut 

loc în localitatea Mihăileni, raionul Rîşcani, iar Casa de Cultură din sat era arhiplină. „Să dea 

Domnul să fiţi sănătoasă, poate s-a întîmpla o minune în ţara asta, să ne vie copiii acasă”, a spus 

un alegător la întîlnirea cu Maia Sandu. La rîndul său, Maia Sandu le mulţumeşte alegătorilor: 

„Minunea o putem face noi toţi împreună, eu de una singură nu o voi putea face, atunci noi vom 

reuşi. Vă mulţumesc foarte mult şi eu îmi doresc foarte mult ca copiii dumneavoastră să vină 

acasă”. Oamenii au spus că s-au săturat de sărăcie şi corupţie şi sînt convinşi că Maia Sandu este 

capabilă să producă schimbarea. Unii dintre alegători au declarat cît de mult o iubesc pe Maia 

Sandu: „O iubim pe Maia Sandu şi vrem ca să fie în Republica Moldova fără corupţie şi să existe 

tineretul, să vină acasă” (06.11.2016); Mai mulţi deputaţi din primul Parlament, semnatari ai 

Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, şi-au reiterat susţinerea pentru candidatul 

forţelor antioligarhice la scrutinul prezidenţial, Maia Sandu. Ei au făcut un apel către toţi cetăţenii 

cu drept de vot să opteze pentru un concurent care va continua parcursul european al ţării. Recent, 

mai mulţi oameni de cultură, precum şi veterani şi membri ai Uniunii Pensionarilor din Moldova şi-

au anunţat susţinerea pentru candidatul comun al partidelor de centru-dreapta (07.11.2016); La 

întîlnirea cu locuitorii din raionul Șoldăneşti, Maia Sandu a declarat că primul lucru pe care ar 

trebui să îl facă viitorul preşedinte al Republicii Moldova este să scoată instituţiile de drept de sub 

influenţa politicului. „Instituţiile statului sînt paralizate şi nici una din aceste instituţii nu lucrează 

în interesul nostru. Noi sîntem separaţi printr-un zid de statul care trebuie să ne apare, cea mai 

importantă instituţie care trebuie să ne apere de hoţi mari este Procuratura Generală. Vom elibera 

Procuratura Generală de sub influenţa corupţilor, de influenţa politicului, astfel încît Procuratura 

să poată să îşi îndeplinească funcţia sa de bază, să ne apere pe noi”, a declarat Maia Sandu. La 

întîlnirea cu locuitorii din raionul Orhei, Maia Sandu a dezminţit speculaţiile referitoare la venirea 

în Moldova a 30 de mii de refugiaţi şi a menţionat că este vorba despre o campanie de denigrare la 

adresa sa: „Vreau să le spuneţi tuturor oamenilor că tot ce e transmis şi tot ce transmit televiziunile 

lui Plahotniuc şi Dodon în aceste zile sînt minciuni. Cu refugiaţii nu am vorbit, cu nimeni niciodată 

nu am discutat acest subiect. Şi cu căsătoriile de acelaşi sex este o altă minciună pe care ei o 

provoacă, şi despre icoanele care le scot din şcoli şi voi închide biserici etc. sînt minciuni”. 

Oamenii spun că vor un preşedinte onest, care să fie preocupat de creşterea nivelului de trai al 

populaţiei. Membrii Platformei DA i-au îndemnat pe cetăţeni, mai ales pe tineri, să iasă la vot într-

un număr mare pe 13 noiembrie. Tinerii aflaţi la eveniment au îndemnat toţi cetăţenii să vină la vot 

pe 13 noiembrie şi şi-au declarat simpatia faţă de reformele făcute de Maia Sandu pe timpul cînd 

era ministru al Educaţiei. „Sînt clasa a 12-a şi voi avea examen de bacalaureat. Vreau să 

mulţumesc pentru reformele pe care le-a făcut la Ministerul Educaţiei. Și îmi pare rău că acuma 

aceste lucruri s-au oprit la acest minister. Însă totuşi, vă mulţumesc pentru reformele care, într-

adevăr, au avut impact colosal, pentru că nu este implicată în acte de corupţie. Nu credeţi în 

sirieni, nu credeţi că o să înceapă războiul”, a spus Mihaela Șerpi, elevă din Orhei (07.11.2016); 

Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, parohul Bisericii „Sfîntul Dumitru” din capitală, Pavel 

Borşevschi, s-a referit la implicarea în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale a unui 

grup de reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei, printre care episcopul Markel. Preotul Pavel 

Borşevschi a precizat că îndemnul făcut de cele cîteva feţe bisericeşti reprezintă opinia lor 

personală, iar Biserica Ortodoxă nu are nimic în comun cu afirmaţiile acestora. Parohul Bisericii 

„Sfîntul Dumitru” din Chişinău a avut un mesaj şi pentru candidatul unic, Maia Sandu: „Eu o să-mi 

cer iertare pentru acest episcop de la doamna Maia Sandu şi să-i urez doamnei succes în alegeri. 
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Pentru nimic nu este mai prejos decît contracandidatului ei, poate şi mai superior, Doamne ajută! 

Poporul o să decidă, îmi cer şi eu iertare de la doamna Sandu, că sînt şi eu slujitor al Bisericii şi 

mai spun că unii din slujitori uită la care Dumnezeu slujesc” (08.11.2016); Conducerea PPDA a 

mers în raionul Glodeni pentru a reprezenta candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia 

Sandu. Prima oprire a avut loc în satul Cuhneşti. La rîndul său, liderul PPDA la întîlnirea cu 

alegătorii a declarat: „Maia Sandu, la momentul de faţă, se preocupă de anticorupţie, de reformă, 

de lucruri care o să facă un trai decent la noi în ţară. Și eu vă îndemn pe dumneavoastră să vă 

gîndiţi foarte bine atunci cînd vă duceţi la vot, să daţi o şansă acestei ţări print-un vot conştient”. 

Alegătorii veniţi la întîlnire au declarat că ar fi bine ca Maia Sandu să cîştige alegerile din 13 

noiembrie: „Dă Doamne să ajungă Maia Sandu preşedinte”; „Schimbarea o văd spre bine alături 

numai de Maia Sandu”; „Trebuie să ieşim să votăm pe Maia, dar numai nu pe Dodon”. Următoarea 

întîlnire s-a desfăşurat în satul Fundurii Vechi. Printre subiectele de discuţie s-a numărat programul 

Maiei Sandu. Liderul PPDA prezent la întîlnirea cu alegătorii din Fundurii Vechi afirmă: „Nimic nu 

a stat la baza deciziei noastre de a merge în comun decît aceleaşi obiective. Alegerile parlamentare 

anticipate sînt obiectiv comun al nostru, întărirea imaginii Preşedinţiei, atît în interiorul, cît şi în 

exteriorul ţării, iarăşi este un obiectiv comun. Maia Sandu vrea să vină cu o legislativă prin care 

pensiile judecătorilor, a procurorilor, a deputaţilor, a miniştrilor să nu mai fie calculate aşa cum 

sînt calculate astăzi, dar să fie calculate aşa ca la toată lumea. Trebuie de terminat cu pensiile 

privilegiate, pentru că nu-i cu nimic mai uşor mecanizator decît deputat” (08.11.2016); „Nu am 

discutat despre refugiaţi. O tentativă evidentă de dezinformare”. Astfel califică Angela Merkel, 

cancelar german, informaţiile apărute în presa din Moldova, potrivit cărora ar fi abordat subiectul 

refugiaţilor sirieni cu Maia Sandu, candidatul comun al forţelor antioligarhice. Despre asta anunţă 

portalul Agora, care a solicitat o reacţie la subiect. Răspunsul a venit prin intermediul lui Bertil 

Wenger, şeful Departamentului Relaţii cu Publicul al Uniunii Creştin-Democrate din Germania, 

condusă de Angela Merkel. „Aceasta este o tentativă evidentă de dezinformare. Preşedintele 

Uniunii Creştin-Democrat a Germaniei, Angela Merkel, s-a întîlnit cu Maia Sandu, candidatul la 

funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, pe 20 octombrie, în timpul summitului Partidului 

Popular European, desfăşurat la Mastricht, Olanda. În timpul acestei întîlniri, cancelarul Angela 

Merkel şi-a exprimat susţinerea faţă de Maia Sandu la alegeri. Cu toate acestea, problema 

refugiaţilor nu a fost abordată la această scurtă interacţiune”, conchide Bertil Wenger, sursa 

Agora (09.11.2016); „Lupt pentru oameni, iar rezolvarea problemelor noastre comune este 

prioritatea mea”, este mesajul candidatului antioligarhic la alegerile prezidenţiale postat pe o reţea 

de socializare. Liderul PAS i-a îndemnat pe cetăţeni să se mobilizeze şi să spună „La revedere!” 

minciunii şi trecutului murdar. „Rupem cercul gîlcevii şi ieşim direct la oameni. Am mers pînă 

acum împreună cu oamenii acestei ţări, din uşă-n uşă. De astăzi, anunţ mobilizare generală. Hai să 

mergem de la casă la casă şi să ducem adevărul şi mesajele noastre. Oamenii contează mai mult 

decît un candidat. Pentru mine doar voi, oamenii acestei ţări, contaţi. Mobilizare generală. Haideţi 

să clădim împreună viitorul Moldovei. La revedere, Dodon!”, a scris liderul PAS. Maia Sandu a 

fost ministru al Educaţiei între anii 2012 şi 2015, perioada în care a lansat mai multe reforme, 

orientate spre combaterea corupţiei şi creşterea calităţii educaţiei. Anterior, a lucrat în calitate de 

consilier al directorului executiv al Băncii Mondiale şi economist la oficiul din Moldova al acestei 

instituţii. Și-a făcut studiile de licenţă la Academia de Studii Economice, apoi a urmat un program 

de masterat în relaţii internaţionale la Academia de Administrare Publică şi unul în administraţie 

publică la prestigioasa universitate americană Harvard (09.11.2016); Candidatul comun al forţelor 

antioligarhice la prezidenţiale a făcut un apel la mobilizare generală pentru alegerile de duminică. 

Maia Sandu a susţinut astăzi o conferinţă de presă în centrul capitalei şi a îndemnat cetăţenii să iasă 

masiv la vot. „Doar un candidat capabil să pună capăt regimului de la guvernare este demn să 

ajungă în fruntea statului”, a declarat liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate. „Declarăm 

mobilizare generală, cu toţii trebuie să ne mobilizăm ca să dăm ultima lovitură acestui clan mafiot, 

care a venit la putere de mult timp şi care nu vrea să plece. Ce puteţi face dumneavoastră? Puteţi 

face multe lucruri, primul lucru pune-ţi mîna pe telefon şi vă sunaţi prietenii, rudele cu care nu aţi 

vorbit demult, şi să le spuneţi cît de important este să meargă lumea la vot”. Maia Sandu a avut şi 
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un alt îndemn către susţinători: „Aşa cum este această toamnă frumoasă şi galbenă, aşa va deveni 

Republica Moldova. La porţi, la uşi peste tot afişaţi panglici galbene, ca să vadă toţi aceşti hoţi cît 

de mulţi sîntem noi”. Candidatul comun al forţelor antioligarhice a reiterat că o prioritate a 

programului său este avansarea anchetei privind jaful din sistemul bancar. De asemenea, dacă va 

ajunge în fruntea statului, Maia Sandu spune că va promova în funcţii importante doar persoane cu 

integritate ireproşabilă: „Toate persoanele, inclusiv judecători, şeful autorităţii naţionale, prim-

ministru, toate persoanele pe care le voi numi eu în funcţie vor fi persoane care şi-au demonstrat 

integritatea şi onestitatea, persoane care nu au făcut parte din clanul mafiot”. Totodată, candidatul 

comun a afirmat că vrea să devină un preşedinte al tuturor cetăţenilor: „Noi sîntem divizaţi de ani 

de-a rîndul de politicienii iresponsabili care nu ştiu altceva decît să folosească fricile noastre, să 

producă ură în societate, să certe unii cu alţii. Și după asta să folosească această dezbinare, pentru 

că să-şi continue hoţiile. Eu voi fi preşedintele tuturor, şi a bătrînilor, şi a celor care vorbesc limba 

română, şi a celor care vorbesc limba rusă, ucraineană, găgăuză, a romilor” (10.11.2016); Turul 

doi, şansa unui nou început. Îşi doresc mai multe locuri de muncă, condiţii decente de trai în 

Moldova şi să nu mai existe corupţie în ţară. Sînt aspiraţiile locuitorilor din raioanele de nord ale 

ţării, care s-au întîlnit cu preşedintele Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase. 

Unii din alegători veniţi la întîlnire cu liderul PPDA au declarat: „Cred că ”Doamna de fier”, o 

numeşte aşa o ţară întreagă, ne va mări salariile şi ne va face aşa ca să prospere ţara”. 

Următoarea destinaţie a fost oraşul Ocniţa. Participanţii la întîlnire şi-au exprimat speranţa că starea 

de lucruri din ţară se va schimba după 13 noiembrie. Ulterior, Andrei Năstase s-a întîlnit cu 

localnicii din satul Gordineşti, raionul Edineţ, dar şi cu cei din Cernoleuca, raionul Donduşeni. 

Oamenii au menţionat că îşi pun mari speranţe în viitorul preşedinte, declarînd: „Tot tineretul este 

plecat, pentru o viaţă mai bună pentru cei bătrîni. Credem în curajul ei, în hărnicia ei, şi absolut 

sîntem convinşi că va cîştiga”; „Sperăm că Andrei Năstase cu Maia Sandu cred că ce ne-a promis 

se vor ţine de cuvînt, şi să se îndeplinească”. La o altă întîlnire cu localnicii din Corjeuţi, raionul 

Briceni, Andrei Năstase a discutat despre prerogativele unui preşedinte: „În prerogativele 

preşedintelui intră desemnarea unui procuror general, o altă prerogativă este SIS-ul, un alt statut 

care îl are preşedintele este şeful Consiliului Superior de Securitate a Statului, în această calitate 

dînsul are acces la informaţii secrete şi mai puţin secrete. Un angajament pe care l-a făcut Maia 

Sandu este că condiţiile în care instituţiile noastre sînt capturate va face un apel către instituţiile 

internaţionale de investigaţie cu privire la investigarea miliardului furat”. Localnicii au spus că au 

aşteptări mari de la candidatul unic la prezidenţiale (10.11.2016); „Candidatul comun al partidelor 

de centru-dreapta, Maia Sandu, este un politician tenace şi o garanţie pentru Republica 

Moldova”, declaraţia aparţine fostului preşedinte al României, Traian Băsescu, şi a fost făcută la un 

post de televiziune de peste Prut. Traian Băsescu a mai spus că, spre deosebire de candidatul 

socialiştilor, Maia Sandu va îndrepta Republica Moldova spre Vest şi va reuşi să facă ordine în ţară. 

La rîndul său, el declară: „Maia Sandu este un om foarte tenace, cît o vedeţi de micuţă şi aşa cum a 

reuşit să se evidenţieze în Guvernul Filat, fiind un ministru vertical şi care a introdus un proces de 

reforme în sistemul de educaţie din Republica Moldova, sînt convins că o va face ca şi preşedinte”. 

Fostul lider de la Cotroceni, care a obţinut recent cetăţenia Republicii Moldova, a anunţat că-şi va 

exprima opţiunea electorală în turul doi al alegerilor prezidenţiale şi i-a îndemnat pe basarabenii de 

pretutindeni să iasă duminică la vot: „Este extrem de important ca cei circa 100 de mii de 

moldoveni cu cetăţenie românească şi care trăiesc pe teritoriul României să iasă duminică la vot şi 

să o voteze pe Maia Sandu. Altfel, Republica Moldova va fi împinsă către Uniunea Vamală a 

Federaţiei Ruse” (10.11.2016); Vor un preşedinte care să nu accepte compromis cu oligarhul 

Vladimir Plahotniuc, să reformeze instituţiile statului şi să creeze o viaţă mai bună pentru cetăţeni. 

Asta îşi doresc localnicii din nordul ţării, care au participat la întrunirile organizate de preşedintele 

Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, în susţinerea candidatului unic Maia 

Sandu. Liderul mişcării protestatare a vorbit despre programele candidaţilor la prezidenţiale: 

„Programul Maiei Sandu este axat, în mod principal, pe anticorupţie, pe reforme, pe locurile de 

muncă, pe salarii mai bune, pe pensii mai bune”. Unii dintre alegători veniţi la întîlnirea cu liderul 

PPDA au declarat: „Ne revoltăm că o venit socialiştii aceştia aici şi au făcut o dezordine aici. De 
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ce ei sînt împotriva lui Maia Sandu? Maia Sandu este o fată onestă, deşteaptă”. În oraşul Lipcani, 

raionul Briceni, unii alegători veniţi la întîlnirea cu liderul PPDA, Andrei Năstase, au declarat că se 

închin în faţa campaniei Maiei Sandu: „Ne aplecăm în faţa campaniei Maiei Sandu, fiindcă e o 

campanie tare bună, unica problemă care nu am putut combate – nu sîntem informaţi, numai 

Publika TV şi toate canalele lui Plahotniuc”. O altă destinaţie a fost satul Gaşpar, raionul Edineţ, 

unde oamenii au vorbit despre aşteptările pe care le au de la scrutinul de duminică. La această 

întîlnire, Andrei Năstase a menţionat: „Primul punct în programul meu de activitate care l-a 

preluat Maia Sandu, l-a preluat fără rezerve, este soluţionarea furtului miliardului, insistarea 

anchetei internaţionale... Maia este un om independent. Maia Sandu poate face reforme, ea se 

poate opune acestui regim” (11.11.2016) etc. 

Maia Sandu a avut o prezenţă negativă în cadrul subiectelor despre: Pliante defăimătoare la 

adresa Maiei Sandu. Campania de denigrare împotriva candidatului comun al forţelor antiologarhice 

la prezidenţiale, Maia Sandu, continuă, în ciuda multiplelor sesizări la adresa forţelor de ordine. În 

ultimele săptămîni, zeci de pliante cu un conţinut defăimător au fost distribuite în toate raioanele, 

iar complici la această ilegalitate ar fi fost reprezentanţii Uniunii Ofiţerilor, organizaţie ce are 

conexiuni cu liderul PSRM, Igor Dodon. Asta a scos la iveală o anchetă realizată de Centrul de 

Investigaţii Jurnalistice. Pliantele ce conţin însemnele Partidului Acţiune şi Solidaritate au început 

să fie distribuite în capitală şi în raioane încă înaintea primului tur de scrutin. Cei care au pus la cale 

schema ilegală au încercat să-i convingă pe alegători că, în cazul în care va deveni preşedinte, Maia 

Sandu ar deschide frontierele pentru zeci de mii de imigranţi, ar închide şcoli, grădiniţe şi spitale şi 

ar legaliza căsătoriile între persoane de acelaşi sex (07.11.2016); În ultima zi de campanie 

electorală, acuzaţiile la adresa Maiei Sandu au curs gîrlă în tabăra socialiştilor. Candidatul PSRM la 

prezidenţiale, Igor Dodon, a învinuit-o pe rivala sa că ar fi discutat cu oficiali americani despre 

posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România. Candidatul comun al partidelor de centru-

dreapta a respins acuzaţiile şi a spus despre Dodon că foloseşte, în continuare, aceleaşi metode 

murdare ca să adune voturi. Igor Dodon a acuzat-o pe Maia Sandu că, atunci cînd era ministru al 

Educaţiei, ar fi somat instituţiile pe care le avea în subordine să-şi transfere conturile la Banca de 

Economii. „În luna decembrie 2013, Maia Sandu porunceşte la toate instituţiile subordonate 

Ministerului Educaţiei să transferele conturile în Banca de Economii, semnătura Maia Sandu. 

Doamna Sandu ştia că Banca era privatizată de Șhor”. La rîndul său, Maia Sandu vine cu replică la 

declaraţiile făcute de către Igor Dodon: „Vă informez că semnătura de aici nu este a mea, este 

semnătura unui viceministru. Această scrisoare a fost semnată de către colegul meu la indicaţia 

Cancelariei de Stat. În momentul în care am aflat eu despre această scrisoare, am anulat-o, chiar 

dacă Cancelariei de Stat a cerut acest lucru. Igor Dodon nu se informează atunci cînd lansează 

acuzaţii la adresa mea” (11.11.2016) etc. 

Igor Dodon a fost nuanţat pozitiv în subiectului din 07.11.2016 despre: Declaraţia Uniunii 

Ofiţerilor din Republica Moldova (în cadrul unei secvenţe video preluate de la postul de televiziune 

„NTV Moldova”), care au avut o întîlnire cu Igor Dodon: „Doar datorită efortului lui Igor Dodon şi 

a partidului, în general, nouă ne-a reuşit pînă acum să acordăm sprijinul financiar şi să 

desfăşurăm evenimente legate de educaţia militară şi patriotică”. 

Printr-o conotaţie negativă, Igor Dodon a fost reflectat în cadrul subiectelor despre: 

Conferinţa de presă susţinută de către deputaţi din primul Parlament. Nicolae Misail, deputat în 

primul Parlament: „Cetăţeni, oameni buni de credinţă, amintiţi-vă, la 27 august 1991, cînd PMAN 

devenise neîncăpătoare şi cînd ne-am rupt din imperiu şi ne-am obţinut independenţa, libertatea şi 

demnitatea. Pe 13 noiembrie a-l urma pe Igor Dodon înseamnă a închina viitorul copiilor noştri 

noului imperiu, mai agresiv decît cel sovietic, înseamnă să dăm foc noi înşine Declaraţiei de 

Independenţă. Să ne ridicăm cu toţii, tineri şi oameni în etate, să ne apărăm independenţa, să 

facem primul pas spre adevărata schimbare, recucerindu-ne pentru început instituţia prezidenţială” 

(07.11.2016); Preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, s-a întîlnit cu 

diaspora din Italia. Întrevederea a avut loc în weekend, în oraşul Padova. În urma evenimentului, 

politicianul a postat pe Facebook un mesaj, în care a scris că votul moldovenilor stabiliţi peste 

hotare a fost unul decisiv pe 30 octombrie. În acelaşi context, Năstase i-a îndemnat pe concetăţenii 
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noştri plecaţi în străinătate să se mobilizeze încă o dată şi să participe masiv şi la turul doi al 

scrutinului prezidenţial. Totodată, preşedintele PPDA, Andrei Năstase, i-a îndemnat pe conaţionalii 

noştri stabiliţi în Italia să se mobilizeze, să participe în număr mare la cel de-al doilea tur de scrutin 

prezidenţial şi să-şi convingă apropiaţii să nu rămînă indiferenţi. „Vă rog să ne mobilizăm încă o 

dată, să le deschidem ochii şi celor de acasă. Sunaţi-vă rudele, părinţii, vecinii, explicaţi-le că un 

vot dat lui Dodon înseamnă încă o zi de hoţie, încă un an de libertate pentru tîlharii de la 

guvernare, încă alte miliarde furate din buzunarul oamenilor. Am toată încrederea în voi, oameni 

cu demnitate, conştiinţă şi caracter”, a declarat Andrei Năstase (07.11.2016); Campania de 

denigrare împotriva candidatului comun al forţelor antioligarhice la prezidenţiale, Maia Sandu, 

continuă, în ciuda multiplelor sesizări la adresa forţelor de ordine. În ultimele săptămîni, zeci de 

pliante cu un conţinut defăimător au fost distribuite în toate raioanele, iar complici la această 

ilegalitate ar fi fost reprezentanţii Uniunii Ofiţerilor, organizaţie ce are conexiuni cu liderul PSRM, 

Igor Dodon. Asta a scos la iveală o anchetă realizată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice. Liderul 

PAS a calificat informaţiile din pliante drept tentativă de denigrare pusă la cale de contracandidaţii 

săi. Reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice au încercat să afle cine se află în spatele acestor 

acţiuni şi au descoperit că totul se întîmplă chiar în biroul Uniunii Ofiţerilor din Republica 

Moldova. Potrivit investigaţiei, membrii uniunii sînt cei care le răspîndesc. Autorii investigaţiei au 

discutat cu un reprezentant al organizaţiei. În reportaj este difuzată convorbirea telefonică dintre 

jurnalistul de investigaţie şi Victor Gaiciuc, preşedintele Uniunii Ofiţerilor: „V. Gaiciuc – Puteţi lua 

aceste pliante. J.I. – Voi lua cîteva. V. Gaiciuc – Luaţi cîte aveţi nevoie. Doar este o personalitate 

marcată. Nu a lucrat nicăieri, dar vrea să fie preşedinte”. Potrivit anchetei jurnalistice, liderul 

PSRM, Igor Dodon, candidat la prezidenţiale, ar avea legături cu Uniunea Ofiţerilor din Republica 

Moldova. De altfel, Igor Dodon a sprijinit financiar organizaţia mai mulţi ani. Socialistul este şi 

naşul de cununie al fiului lui Victor Gaiciuc, care este preşedinte al acestei asociaţii. Pentru portalul 

anticorupţie.md, Victor Gaiciuc a negat că ar avea vreo implicare în distribuirea pliantelor. Acum o 

săptămînă, Maia Sandu a sesizat Inspectoratul General al Poliţiei, dar reprezentanţii instituţiei susţin 

că nu au găsit făptaşii. Candidatul comun al forţelor de centru-dreapta la prezidenţiale susţine că nu 

îşi face mari iluzii în ceea ce priveşte acţiunile instituţiilor de drept. „Lipsa de reacţie din partea 

IGP denotă încă o dată că instituţiile statului sînt în comă profundă. (...) E grăitor faptul că un 

reporter de investigaţie a reuşit ceea ce nu a reuşit să facă toată poliţia din Moldova timp de 10 

zile. Cu privire la implicarea lui Dodon în schemă, noi am presupus că acesta are o legătură cu 

publicităţile respective, dar nu am avut dovezi. Însă stilul poate fi recunoscut de la o poştă, odată 

ce oponentul meu a ales ca strategie de campanie doar minciuna şi jocul murdar”, a declarat Maia 

Sandu. Liderul PSRM, Igor Dodon, a negat că ar fi pus la cale campania de denigrare împotriva 

liderului PAS (07.11.2016); Atac înscenat la adresa PAS. Transferurile băneşti efectuate ieri în 

conturile Partidului Acţiune şi Solidaritate au fost înscenate de oligarhul Vladimir Plahotniuc 

împreună cu aliaţii săi, candidatul socialiştilor la prezidenţiale, Igor Dodon, şi controversatul 

afacerist şi primar al oraşului Orhei, Ilan Shor. Toate cu scopul de a ponegri imaginea candidatului 

comun al partidelor de centru-dreapta, Maia Sandu. Declaraţiile au fost făcute de către secretarul 

general al PAS, Igor Grosu, în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit lui Igor Grosu, banii care au 

ajuns în conturile Partidului Acţiune şi Solidaritate au fost transferaţi de un individ cu trecut penal, 

care este folosit pentru a înlătura concurenţii electorali şi persoanele care nu sînt pe placul 

guvernării. „Atunci cînd contracandidatul nostru Igor Dodon nu mai are nici un argument, el 

recurge la astfel de metode murdare. Ieri o persoană cu un trecut penal, pe nume Galai Veaceslav, 

a efectuat patru transferuri a cîte 70 de mii de lei în contul PAS. Acest personaj este un client 

permanent al CNA, este folosit fie împotriva concurenţilor politici, fie împotriva celor care nu sînt 

pe placul guvernării. Este o linie de atac a lui Dodon, care este creatura lui Plahotniuc, să ne 

asocieze cu lumea criminală”, a declarat Igor Grosu, secretarul general al PAS. Reprezentanţii 

Partidului Acţiune şi Solidaritate susţin că scenariul ar fi fost pus la cale acum cîteva zile, într-un 

restaurant din capitală, unde s-ar fi întîlnit cel care a efectuat transferul, Veaceslav Galai, cu 

socialistul Ion Ceban şi cu un cumătru de-al lui Igor Dodon, în prezent angajatul lui Ilan Shor, 

Viorel Melnic. Igor Grosu, secretarul general al PAS: „Shor este o piesă pe care o foloseşte 
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Plahotniuc, o foloseşte Dodon în această campanie electorală. PAS nu a făcut solicitări către nici 

un individ pe nume Shor, noi nu cerem de la criminali suport, bani murdari de la oameni murdari. 

Constatăm că Plahotniuc, împreună cu instrumentul lui pentru jocuri murdare Shor şi cu 

partenerul său politic Dodon, pot face numai măgării în ţara asta”. În acelaşi context, 

reprezentanţii formaţiunii politice au depus o contestaţie la Comisia Electorală Centrală, prin care 

solicită sancţionarea candidatului PSRM, Igor Dodon. Asta după ce în ultimele săptămîni, o serie de 

pliante cu un conţinut defăimător la adresa Maiei Sandu au fost distribuite în toate raioanele, iar 

complici la această ilegalitate ar fi fost reprezentanţii Uniunii Ofiţerilor, organizaţie ce are 

conexiuni cu liderul PSRM. Asta a scos la iveală o anchetă realizată de Centrul de Investigaţii 

Jurnalistice (08.11.2016); Un alegător venit la întîlnirea cu liderul PPDA susţine că şi-a pierdut 

încrederea în actuala guvernare, dar a mai menţionat că Dodon divizează societatea: „În aceştia 

vechi deja ne-am pierdut încrederea, şi în Dodon cu atît mai mult, el divizează societatea complet. 

Are o reacţie foarte agresivă de agitaţie şi se ocupă cu minciuni”. Vicepreşedintele PPDA, 

Alexandru Slusari, aflat şi el la întîlnirea cu alegătorii, a declarat: „Cînd se vorbeşte că aceasta este 

lupta geopolitică între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă, nu este corect, noi nu am ales după 

criteriul geopolitic. Noi trebuie să trăim bine cu Federaţia Rusă, acolo este piaţa imensă, acolo 

lucrează cetăţenii noştri. Am avut şi noi cîteva întrebări la Maia Sandu, categoric nu este omul lui 

Plahotniuc. Acuma hai să vedem calea lui Dodon, 2006-2009 viceministru, ministru al Economiei, 

atunci a înflorit imperiul lui Plahotniuc. Tu ai avut timp să arăţi că nu eşti omul lui Plahotniuc, ai 

tăcut ”тихо”, nu ai spus nici un cuvînt atunci şi foarte bine ai zburat cu avioanele lui Plahotniuc. 

Atunci pentru noi era clar că Dodon este omul lui Plahotniuc”. Liderul PPDA, A. Năstase: „A vota 

astăzi cu Dodon înseamnă ai arunca un colac de salvare lui Plahotniuc. Din păcate, Dodon a 

demonstrat că pentru el mai important decît să-şi pună cravata de preşedinte nu există. Avem de a 

face cu un om necinstit, un fariseu, de fapt, se afişează cu preoţii, se duce pe la biserică şi îşi face 

2-3 fotografii şi se dă mare creştin. Și atacă pe cineva care îşi trăieşte acest sentiment al dreptăţii” 

(08.11.2016); Dodon, acuzat de escrocherii. În afară de bani nu vede nimic şi tot ceea ce Igor 

Dodon declară la televizor sînt minciuni. Afirmaţiile au fost făcute de către Viorel Donică, ex-

directorul unei întreprinderii de stat, care s-a prezentat şi ca fost coleg de facultate cu liderul PSRM. 

Donică l-a acuzat pe Dodon că ar fi pretins mită de cîteva mii de euro de la el în schimbul unui 

ajutor. Totodată, a dezvăluit mai multe scheme ilegale prin care s-ar fi îmbogăţit preşedintele 

PSRM, pe timpul cînd exercita funcţia de ministru al Economiei. Pe de altă parte, colegii de partid 

ai lui Dodon spun că Viorel Donică ar fi fost plătit să facă aceste declaraţii. Viorel Donică spune că 

a absolvit Facultatea de Economie a Universităţii Agrare din Moldova şi că a fost coleg de grupă cu 

Igor Dodon. Bărbatul a povestit că în 2005 a investit aproximativ 200 de mii de euro într-o afacere. 

Iar pentru că într-un moment dat asupra sa se făceau presiuni şi risca să-şi piardă investiţia, a decis 

să apeleze la protecţia fostului coleg de facultate, care deţinea funcţia de ministru al Economiei. La 

o conferinţă de presă Viorel Donică declară: „De cîteva ori clar că ne-am întîlnit, am discutat cum 

să rezolvăm întrebările, şi el mi-a spus: trebuie 15 mii de dolari, pentru că pierdeam 200 de mii şi 

am hotărît să-i plătesc această sumă. Eu am hotărît că el este un om foarte corupt pe care îl 

interesează numai banii. Relaţiile prieteneşti nici nu se mai discută, sînt gata să merg la un 

detector de minciuni şi să vă confirm tot ce am spus. Tot ce vă spun astăzi vă spun aşa cum este, nu 

am ce ascunde, nu am ce pierde, că tot ce am avut am pierdut”. Viorel Donică a dezvăluit şi alte 

fraude care ar fi fost comise de Igor Dodon şi din care s-ar fi îmbogăţit. Potrivit lui, pe vremea 

guvernării comuniste ar fi fost implicat în privatizări ilegale, ar fi monopolizat piaţa de carne şi de 

produse din peşte, prejudiciind Bugetul de Stat şi împiedicînd alţi agenţi economici să activeze. 

Totodată, Igor Dodon ar fi instituit monopolul asupra importului de fructe şi legume, dar şi a 

exportului de cereale. Viorel Donică: „Asta este, pur şi simplu, o picătură, un mic exemplu v-am 

dat, numai care demonstrează că acesta este un om care, în afară de bani, el nu vede nimic în faţa 

ochilor. Sînt colegi care s-au apropiat, tot au apelat ca un fel să-l ajute, dar, pînă la urmă, au ajuns 

în capcana lui. Adică e aşa om care să sune, să facă atacuri raider asupra firmelor şi să devină 

preşedinte, asta eu nu-mi închipui. Igor Dodon şi toată gruparea cea a lui ne socot pe noi de proşti. 

Prima schemă era la momentul guvernării comuniste, cînd el era ministrul Economiei, privatizările 
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ilegale, cîteva baze de odihnă de pe malul Mării Negre din regiunea Odesa, 3-,4 baze le-a vîndut 

Igor Dodon”. Donică a mai spus că Dodon are legături şi cu actuala guvernare, iar Republica 

Moldova nu va ajunge departe, alegînd un astfel de preşedinte. Liderul PSRM nu a răspuns la 

telefon ca să comenteze acuzaţiile, însă colegii săi de partid au declarat că Viorel Donică ar fi fost 

plătit să facă asemenea declaraţii (08.11.2016); Transferurile către PAS, un plan premeditat. 

Transferurile băneşti pe conturile Partidului Acţiune şi Solidaritate reprezintă un plan bine pus la 

punct şi gîndit din timp de Plahotniuc şi Dodon, care au mizat să creeze confuzie în rîndul 

alegătorilor. Declaraţiile au fost făcute la emisiunea „Ora Expertizei" de la Jurnal TV. „În persoana 

cuplului Plahotniuc-Dodon avem de a face cu un fel de hidră cu două capete. Această hidră cu 

două capete este bogată şi murdară şi ea se înfruntă cu un candidat sărac şi curat, doamna Maia 

Sandu. Ei vor ca alegătorul să între într-o stare total de confuzie, în care nimic nu este adevărat, 

dar orice e posibil. Noi nu trebuie să cădem în această capcană”, a declarat analistul politic la 

Fundaţia Jamestown, Vladimir Socor. Iar analistul politic Anatol Ţaranu susţine că este vorba 

despre o înşelăciune: „Minciuna are picioare scurte, dar pe aceasta se mizează, este foarte puţin 

timp, doar marea majoritate a oamenilor privesc televiziunile holdingului, de acolo se alimentează 

informaţional. Minciuna asta trebuie să trăiască, pentru că cîteva zile au rămas pînă la alegeri. Și 

oamenii simpli sînt duşi în eroare, premeditat că au folosit această provocare. Și, în aşa fel, se 

mizează că poate o să ne reuşească să-i amăgim, pe asta şi se mizează. Dodon, de fapt, este 

candidatul minciunii” (09.11.2016); În cadrul unei conferinţe de presă, Maia Sandu a declarat că 

renunţă la confruntările directe cu oponentul său, Igor Dodon, în dezbaterile televizate şi spune că 

în intervalul de timp care a mai rămas pînă la sfîrşitul campaniei, se va axa pe dialog direct cu 

cetăţenii: „Oponentul meu Igor Dodon a folosit minciuni, a încercat să manipuleze, să 

dezinformeze. Eu nu am ce să mai discut cu el. La următoarele dezbateri voi vorbi cu cetăţenii” 

(10.11.2016); Oligarhii se tem de Europa. Republica Moldova riscă să fie aruncată în Uniunea 

Vamală iniţiată de Federaţia Rusă dacă alegătorii îl vor vota duminică pe Igor Dodon. Declaraţia 

aparţine fostului preşedinte al României, Traian Băsescu, şi a fost făcută la un post de televiziune de 

peste Prut. În opinia lui Băsescu, Dodon şi Plahotniuc urmăresc instaurarea unei oligarhii de tip 

moscovit: „Oligarhii de teapa lui Dodon, Plahotniuc şi altora, ei vor oligarhie de tip moscovit. Ei 

nu vor valori cum se cere în Uniunea Europeană, că dacă se trece pe sistemul de valori europene 

nu mai pot fura, nu mai pot lua decizii în locul politicului, nu mai pot substitui instituţii. Lor le 

place puterea fără limite” (10.11.2016); În ultima zi de campanie electorală, acuzaţiile la adresa 

Maiei Sandu au curs gîrlă în tabăra socialiştilor. Candidatul PSRM la prezidenţiale, Igor Dodon, a 

învinuit-o pe rivala sa că ar fi discutat cu oficiali americani despre posibilitatea unirii Republicii 

Moldova cu România. Candidatul comun al partidelor de centru-dreapta a respins acuzaţiile şi a 

spus despre Dodon că foloseşte, în continuare, aceleaşi metode murdare ca să adune voturi. La scurt 

timp după conferinţa de presă susţinută de Igor Dodon, Maia Sandu a reacţionat: „Consilierii 

domnului Dodon nu-l informează şi el continuă să spună neadevăruri cetăţenilor. Oponentul meu şi 

în ultima zi de campanie foloseşte aceleaşi instrumente. Vă spun cu toată responsabilitatea, nu m-

am întîlnit niciodată cu Victoria Nuland” (11.11.2016); Nereguli în perioada electorală. Folosirea 

materialelor denigratoare la adresa candidaţilor şi implicarea preoţilor în campania electorală. Sînt 

cîteva dintre neregulile constatate de observatorii Asociaţiei „Promo-LEX” în perioada dintre cele 

două tururi de scrutin. Experţii au mai făcut referire şi la cazuri de corupere a alegătorilor. 

„Observatorii „Promo-LEX” au raportat cel puţin două cazuri de utilizare a resurselor 

administrative. Ambele cazuri se referă la candidatul PSRM, Igor Dodon, prin implicarea asistenţei 

sociale şi a angajaţilor direcţiilor raionale de învăţămînt. Două cazuri de oferire de cadouri cu 

tentă electorală, la fel fiind vorba de simpatizanţii domnului Dodon”, a declarat, la o conferinţă de 

presă, Pavel Postica, şef Misiunea de Observare „Promo-LEX” (11.11.2016); Vor un preşedinte 

care să nu accepte compromis cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, să reformeze instituţiile statului şi 

să creeze o viaţă mai bună pentru cetăţeni. Asta îşi doresc localnicii din nordul ţării, care au 

participat la întrunirile organizate de preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei 

Năstase, în susţinerea candidatului unic Maia Sandu. Discuţiile au fost la un moment dat perturbate 

de mai mulţi provocatori, despre care sătenii spun că sînt activişti socialişti. În satul Șaptebani, 



89 

 

raionul Rîşcani, sala Casei de cultură a fost arhiplină. Deşi localnicii l-au întîmpinat pe Andrei 

Năstase cu aplauze, un grup de cetăţeni a încercat să-i pună beţe în roate. Andrei Năstase declară că 

sînt oamenii lui Dodon: „Tot aceiaşi măgari intră din urma mea, la orice întîlnire prin sate, nu este 

problemă că ei vin, e problema că ei nu vin să discute, dar vin să distrugă o discuţie civilizată. Iaca 

aceştia sînt oamenii lui Dodon, aşa-i faţa lui Dodon”. Liderul mişcării protestatare a vorbit despre 

programele candidaţilor la prezidenţiale: „A lui Dodon este bazată pe tot felul, limbă 

moldovenească, relaţie cu Rusia, totul despre o geopolitică sterilă, populism şi dezbinare” 

(11.11.2016) etc. 

 

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

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:30:56 0:09:29 0:21:27 

I Dodon 0:24:32 0:02:05 0:22:27 
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Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, PAS a fost mediatizat în volum de 58,7%, 

iar PSRM a fost reflectat în volum de 41,3%.  

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:35:48 0:07:10 0:26:47 0:01:51 

PSRM 0:25:10 0:00:36 0:15:10 0:09:24 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiecții politici PAS și PSRM au fost mediatizați în context pozitiv, neutru și negativ. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota femeilor a fost de  – 50,2%, 

iar cota bărbaţilor a fost de 49,8%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (2): „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice 

pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, 

în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide 

şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, 

indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; și alin. (3) Codul 

audiovizualului: „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor 

de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod 

veridic, echilibrat şi imparţial..” Astfel, se atesta un dezechilibru între subiectul 

politic PAS cu celalalt subiect politic, PSRM. 

 

 

Pe data de 10 noiembrie 2016, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a 

parvenit sesizarea cu nr. 940-01 din 10 noiembrie 2016 din partea dlui Vadim Filip, reprezentant cu 

drept de vot consultativ în CEC al concurentului electoral dl Igor Dodon, candidat la funcţia de 

Preşedinte al Republicii Moldova pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, în care se 

menţionează că postul de televiziune „Jurnal TV” a difuzat, la 06.11.2016, emisiunea „Ora de ras”, 

a cărei conţinut „a fost unul extrem denigrator, calomnios şi a urmărit doar un singur scop – 

manipularea cu opinia publicului larg, în special a alegătorilor”. Petiţionarul susţine că 

moderatorii emisiunii în cauză nu s-au limitat doar la persoana concurentului electoral dl Igor 

Dodon, ci nu au ezitat să înjosească şi simpatizanţii/alegătorii concurentului electoral. De asemenea, 

Vadim Filip vine cu informaţia precum că „tematica emisiunii în cauză a avut dublu aspect, pe de o 

parte, denigrarea imaginii concurentului electoral dl Igor Dodon, şi pe de altă parte, promovarea 

concurentului electoral dna Maia Sandu”. În acest context, petiţionarul face referiri în sesizare la 

art. 7 alin. (8) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, art. 641 alin. (5) din Codul Electoral şi 

pct. 20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 

octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.  

 Urmare a celor invocate în sesizare, Vadim Filip, reprezentant cu drept de vot consultativ în 

CEC al concurentului electoral dl Igor Dodon, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii 

Moldova pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, solicită: 

- „A constata faptul încălcării de către concurentul electoral, dna Maia Sandu, a legislaţiei 

electorale; 

- A constata încălcarea prevederilor legale de către radiodifuzorul Jurnal TV; 

- A constata faptul promovării ilegale a concurentului electoral dna Maia Sandu; 

- A aplica sancţiunile potrivite, pentru încălcările depistate”. 

Este de menюionat cг CCA a solicitat postului de televiziune „Jurnal TV” sг-єi expunг 

opinia referitor la cele invocate оn sesizare. Оn rгspunsul sгu (scrisoarea nr. 372-E/04 din 

24.11.2016), postul de televiziune „Jurnal TV” face referiri la art. 65 alin. (3) din Codul electoral, 

pct. 64  єi 65 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenюiale 

din 30 octombrie 2016 оn mijloacele de informare оn masг din Republica Moldova, art. 38 din 

Codul audiovizualului, venind cu urmгtoarele contraargumente: 

- CCA poate sancюiona pentru derogгri de la legislaюie doar radiodifuzorii, nu єi 

concurenюii electorali. 

- CCA examineazг doar contestaюiile privind derogгrile de la legislaюie a radiodifuzorilor 

aflaюi sub jurisdicюia Republicii Moldova. Examinarea contestaюiilor privind constatarea 

derogгrilor concurenюilor electorali nu юine de competenюa CCA. 
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- Cоt priveєte cerinюa de sancюionare a postului nostru, atragem atenюia cг nu a fost 

identificatг nici fapta pentru care noi urmeazг sг fim sancюionaюi єi nici calificarea juridicг 

a acestei eventuale abateri. 

- Emisiunea indicatг оn sesizare nu constituie agitaюie electoralг, ci este un pamflet, o 

emisiune de umor, prin intermediul cгreia se reflectг, оntr-un mod umoristic, viaюa 

cotidianг a societгюii noastre, accentuоndu-se subiectele de interes general єi comun. 

Оn acest context, postul de televiziune „Jurnal TV” solicitг respingerea sesizгrii dlui V. 

Filip ca fiind neоntemeiatг.  

 

 În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, Direcţia monitorizare 

TV din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea emisiunii „Ora 

de ras”, difuzată de postul de televiziune „Jurnal TV”, indicată în sesizarea dlui Vadim Filip. 

Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „Jurnal TV” a difuzat, pe data de 

06 noiembrie 2016, emisiunea „Ora de ras” (durata: 54 min. 14 sec.), în cadrul căreia autorii şi 

prezentatorii, Anatol Durbală şi Constantin Cheianu, s-au referit la candidaţii electorali: M. Sandu şi 

I. Dodon. În cadrul emisiunii, liderul PAS, M. Sandu, este prezentată ca un om curat, cinstit şi 

competent, iar liderul PSRM, I. Dodon, este prezentat ca un om şmecher, tîlhar şi făţarnic („Dragi 

privitori, iată-i alături. Omul curat, omul cinstit, omul competent, iar de partea cealaltă, poftiţi: 

şmecherul, tâlharul şi făţarnicul. Ce e aici, domnilor, de ales? Lucrurile sunt clare ca bună ziua. I-

am spus şmecherului, tâlharului şi făţarnicului să se care la naiba, şi gata, am pornit la drum cu 

omul curat şi cinstit. S-au întâlnit ambii, cu câteva zile-n urmă, faţă-n faţă, la o dezbatere. Omul 

curat, Maia Sandu, cu stârpitura Dodon, şi ce credeţi? Șmecherul, înainte de dezbatere, s-a dat la 

omul curat să-i strângă mâna. Iată aşa-i făcut Diavolul, să te spurce, după care să vină şi să-ţi 

întindă primul mâna. Omul curat nu poate vorbi liniştit cînd se ştie murdărit de o căzătură morală 

ca Dodon. Tâlharul şi prefăcutul Dodon vorbeşte liniştit, calm, pentru că el este învăţat să fie calm. 

A fost în atâtea situaţii periculoase, la furat, la întâlniri secrete, în Geneva şi Cipru cu Plahotniuc... 

Dobitoc care nu avea nici o emoţie, nici un centimetru din slănina de pe faţa lui nu mişca”, „Porc 

care operează numai cu minciuni şi bîrfă”, „Neomul”, „Vă daţi seama cât de jos am ajuns, 

moldoveni, dacă am ajuns să alegem între un Dodon, un ins fără suflet, un robot montat doar 

pentru a face rău, şi un om onest şi curat”, ,,Acest Dodon s-a învăţat să ne fure şi să ne tâlhărească 

încă de pe timpul lui Voronin”, „Suntem furaţi de Dodon”, „Un alt coleg de-al lui Dodon a spus că 

pentru bani acesta e gata să strice şi aerul din biserică”, ,,Marian Lupu îl învinuia pe Dodon, în 

2009, în campania electorală, că a creat, împreună cu Plahotniuc, mafia cărnii şi mafia peştelui… 

Acest Dodon, care muteşte afaceri cu Plahotniuc”, „Acest Dodon, care zboară cu avioanele lui 

Plahotniuc şi cu care Plahotniuc stă bot la bot în fiecare zi”, „Doi ticăloşi îşi pun în gând să 

murdărească un om curat”, „Dodon se teme de votul studenţilor”). 

În cadrul emisiunii respective este difuzate și un video creat prin tertip de montaj a mai 

multor secvențe în care frazele lui I. Dodon sunt rupte din context, în final obținîndu-se o poezie 

umoristică la adresa lui I. Dodon, spusă pe fundalul unei melodii de balalaikă (durata secvenței: 3 

min. 5 sec.). 

La finalul emisiunii, autorii și prezentatorii, Anatol Durbală și Constantin Cheianu, vin cu 

urmгtoarea afirmație: „Vom vota la 13 noiembrie omul curat, omul cinstit și omul competent. Avem 

profunda convingere că numai Maia Sandu poate ajuta Moldova în acest moment extrem de dificil, 

și mai avem convingerea că, după 7 ani de dominație a răului și a întunericului, va veni ziua 

binelui și a luminii”. 

Urmare a analizei calitative a emisiunii „Ora de ras” (06.11.2016) se atestat că postul de 

televiziune „Jurnal TV” a comis derogări de la art. 10 alin. (5) din Codul audiovizualului 

(„Radiodifuzorii sunt obligați să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, 

favorizând libera formare a opiniilor”) și de la art. 2 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, 

aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007 („Radiodifuzorii au obligația de a face o 

distincție clară între fapte și opinii astfel încît acestea să nu fie confundate. În relatarea faptelor și 

opiniilor jurnaliștii vor acționa cu bună credință și  nu vor prezenta opiniile lor drept fapte”).  
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De specificat, că în contestație se solicită: „constatarea faptului încălcării de către 

concurentul electoral, dna Maia Sandu, a legislației electorale”, respectiv: 

- CCA poate sancționa pentru derogări de la legislație doar radiodifuzorii nu și pe 

concurenții electorali; 

- CCA examinează doar contestațiile privind derogările de la legislație a radiodifuzorilor 

aflați sub jurisdicția Republicii Moldova. Examinarea contestațiilor privind constatarea derogărilor 

concurenților electorali nu ține de competența CCA. 
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N 4 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „N 4”, M. Sandu a 

fost mediatizată în volum de 51,7%, iar I. Dodon a fost reflectat în volum de 48,3%.  

 

Detaliere:  

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:04:31 0:01:16 0:03:15 0:00:00 

I Dodon 0:04:13 0:01:52 0:02:21 0:00:00 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Candidaţii electorali Maia Sandu şi Igor Dodon au fost trataţi într-o manieră pozitivă şi 

neutră. 

Astfel, conotaţia pozitivă pentru Maia Sandu s-a datorat difuzării subiectelor despre: 

Preşedintele PAS, Maia Sandu, cheamă cetăţenii la mobilizare generală în ziua alegerilor 

prezidenţiale, duminica asta, 13 noiembrie. Maia Sandu spune că rezolvarea problemelor noastre 

comune este prioritatea ei, iar Igor Dodon pentru ea, de azi, nu mai contează, nu mai există. „Adio, 

Dodon!” scrie Maia Sandu pe Facebook. Liderul PAS cheamă la mobilizare generală: „Haideţi să 

mergem de la casă la casă şi să ducem adevărul şi mesajele noastre. Oamenii contează mai mult 

decît un candidat. Pentru mine doar voi, oamenii acestei ţări, contaţi. Mobilizare generală. Haideţi 

să clădim împreună viitorul Moldovei. La revedere, Dodon!” (09.11.2016); Candidatul comun la 

funcţia de preşedinte Maia Sandu îndeamnă tinerii să iasă masiv la turul II al alegerilor 

prezidenţiale. Liderul PAS spune că nu le promite nimic tinerilor, ci le propune să muncească 

împreună: „Viitorul nu pare chiar roz pentru tinerii din Moldova. Oferta de studii e limitată. Locuri 

de muncă sînt puţine. Salariile sînt mici, iar preţurile – mari. Știu că nu aveţi încredere în 

politicieni, şi pe bună dreptate. Deştepţi, iscoditori, voi vreţi soluţii, nu promisiuni. Eu nu vă promit 

nimic, eu vă propun să muncim împreună. Vă propun să avem încredere că munca se răsplăteşte, 

iar efortul nu este în zadar. Împreună putem schimba regulile jocului care au pus în vîrful ierarhiei 

cîţiva şmecheri şi care au furat viitorul sutelor de mii de oameni tineri din Moldova”. Maia Sandu 

îndeamnă tinerii să iasă duminica asta la vot, căci, spune ea: „Împreună ne putem lua ţara înapoi. 

Împreună vom învinge!” (10.11.2016); Preşedintele PAS, Maia Sandu, cheamă oamenii să iasă 

masiv la vot în ziua de duminică, cînd vom alege cine ne va fi preşedinte de ţară pentru următorii 

patru ani: „Pe perioada mandatului de patru ani, în calitate de preşedinte realist, care este 

conştient de resursele, dar şi de constrîngerile mandatului, mă oblig să asigur scoaterea din comă 

a acestei ţări şi aducerea societăţii noastre în situaţia în care să putem să vorbim despre proiecte 

de dezvoltare în Republica Moldova”. Liderul PAS mai spune că dacă va ajunge preşedinte, va 

restabili încrederea oamenilor în ţară: „În această campanie noi am demonstrat cît de puternici 

sîntem. Ne-am mobilizat şi am obţinut un scor foarte bun în primul tur. În această campanie am fost 

dezinformaţi, au fost tentative de manipulare, au fost tentative de intimidare, dar noi nu ne-am lăsat 
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descurajaţi de toate aceste lucruri. Acum a mai rămas să mai facem un pas”. Maia Sandu s-a clasat 

pe locul secund în primul tur al alegerilor prezidenţiale, obţinînd 38,71 la sută sau ceva mai mult de 

549 de mii de voturi (11.11.2016). 

Igor Dodon a fost nuanţat pozitiv în cadrul subiectelor despre: Liderul PSRM, Igor Dodon, 

s-a arătat bucuros că a învins Trump. Dodon spune că: „Americanii au ales un preşedinte puternic, 

conservator, adept al valorilor creştine, care pledează pentru o relaţie de prietenie cu Rusia. Aşa 

va fi şi în Moldova după 13 noiembrie. Socialiştii vor învinge împreună cu cetăţenii ţării” 

(09.11.2016); Dacă ajunge preşedintele ţării, Igor Dodon promite că primele decrete prezidenţiale 

vor fi: anularea legii ce ţine de plasarea miliardului furat pe seama cetăţenilor, restabilirea relaţiilor 

cu Rusia şi revenirea la Istoria Moldovei. Promisiunile au fost făcute azi, în cadrul unei conferinţe 

de presă. Liderul socialiştilor: „Eu sînt ferm convins că, pentru aceste valori, majoritatea 

cetăţenilor Republicii Moldova, duminică, pe data de 13 noiembrie, îşi vor da votul. Sînt sigur că 

cu aceste valori, pe care le cunoaşteţi foarte bine, le-aţi auzit, Moldova, sînt ferm convins, că are 

viitor”. Candidatul la funcţia pentru preşedinte Igor Dodon a mai declarat că pe teritoriul ţării nu 

trebuie să fie prezente trupe armate ale altui stat. Declaraţia vine după ce mai mulţi oponenţi politici 

i-au reproşat că ar susţine, în mod indirect, prezenţa trupelor ruse în stînga Nistrului: „Paşii sînt 

foarte clari. Este necesar s-avem un dialog cu cei din stînga Nistrului. Dacă ajungem la o formulă 

politică, o propunem în format 5+2. Dacă se agreează la nivel internaţional, atunci va avea loc un 

referendum pe malul stîng şi drept al Nistrului. Pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să fie 

trupe ale nici unui stat. Nici americanii, nici Rusia, nici Ucraina, nici România. Asta este poziţia 

mea” (09.11.2016); Preşedintele PSRM, Igor Dodon, le mulţumeşte lui Renato Usatîi şi Vladimir 

Voronin pentru susţinere şi cheamă electoratul celor doi să-l voteze duminică: „Vreau să-i 

mulţumesc şi lui Vladimir Voronin, şi lui Renato Usatîi. La noi acum este răutate, uitaţi-vă ce face 

oponentul nostru”. Igor Dodon a mai spus că este motivat să învingă la aceste alegeri prezidenţiale: 

„Eu am o motivare puternică să înving în aceste alegeri. Eu vreau şi sînt sigur că Moldova are 

viitor. Eu vreau ca Moldova să fie un stat puternic, independent, suveran, integru. Eu vreau ca şi 

copiii noştri să trăiască în acest stat, nu în judeţe ale altor regiuni sau ale altor state. Și eu cred că 

lucrul acesta este posibil”. Igor Dodon s-a clasat pe primul în loc în primul tur al prezidenţialelor 

din 30 octombrie, acumulînd 47,98 la sută sau peste 680 de mii de voturi (11.11.2016). 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:04:31 0:01:25 0:03:06 

I Dodon 0:04:13 0:01:34 0:02:39 

 

Reflectarea liderilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „N 4”, PAS a fost mediatizat în volum de 51,7%, iar 

PSRM a fost reflectat în volum de 48,3%.  
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Detaliere: 

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:04:31 0:01:16 0:03:15 0:00:00 

PSRM 0:04:13 0:01:52 0:02:21 0:00:00 

 

Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiecţii politici PAS şi PSRM au fost reflectaţi printr-o conotaţie pozitivă şi neutră. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează difuzării subiectelor despre candidaţii înaintaţi 

la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total de candidați electorali, cota femeilor a fost de – 

51,7%, iar cota bărbaţilor a fost de 48,3%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport nu au fost atestate derogări 

de la prevederile legislaţiei electorale.  
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Realitatea TV 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

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

M. Sandu a fost mediatizată în volum de 51,5%, iar I. Dodon a fost reflectat în volum de 

48,5%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:04:26 0:00:45 0:02:59 0:00:42 

I Dodon 0:04:11 0:00:50 0:02:17 0:01:04 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Candidaţii electorali Maia Sandu şi Igor Dodon au fost mediatizaţi printr-o conotaţie 

pozitivă, neutră şi negativă. 

Astfel, Maia Sandu a avut o prezenţă pozitivă în cadrul subiectului din 10.11.2016, despre: 

Candidaţii la prezidenţiale îşi anunţă din nou obiectivele. Maia Sandu promite că va pune punct 

corupţiei, va reforma Procuratura şi va întoarce miliardul furat. Astăzi, ea a mai anunţat mobilizarea 

activă a susţinătorilor săi: „Cel mai important lucru pe care mă angajez să-l fac este să curăţ clasa 

politică şi instituţiile statului de corupţi şi de hoţi. Și de la Procuratură, începem cu procurorul 

general, pe care îl voi numi doar în cadrul unui concurs, voi face demersuri la toate organizaţiile 

internaţionale şi la toate guvernele străine care pot să ne ajute să identificăm banii furaţi şi să-i 

recuperăm”. 

Conotaţia negativă pentru Maia Sandu s-a datorat subiectelor despre: Cu o săptămînă înainte 

de alegeri, ambele tabere ale candidaţilor prezidenţiali se acuză reciproc. Simpatizanţii lui Dodon 

susţin că Maia Sandu aduce acuzaţii false împotriva liderului socialist. Vlad Bătrîncea, PSRM: 

„Prima minciună în acest „Top zece minciuni”, în opinia noastră, este declaraţia Maiei Sandu 

precum că nu a fost niciodată membru PLDM”. Ion Bolea, PSRM: „Următoarea minciună pe care 

a răspîndit-o Maia Sandu este faptul că ea nu a votat pentru concesionarea Aeroportului”. 

Socialişti mai afirmă că Sandu a minţit şi cînd a declarat că nu a votat pentru acordarea creditelor 

neperformante celor trei bănci fraudate: Banca Socială, BEM şi Unibank. Este învinuită şi pentru că 

a votat pentru candidatura lui Andrian Candu în funcţia de preşedinte al Parlamentului. Candidatul 

PAS menţionează că socialiştii au demonstrat încă o dată cît de murdar îşi pot ataca oponentul 

(07.11.2016); În Republica Moldova, campania electorală continuă. Astăzi, Igor Dodon a prezentat 

public programul său în calitate de viitor preşedinte al ţării. Socialistul promite restabilirea relaţiilor 

cu Federaţia Rusă, furtul miliardului şi pedepsirea celor ce prezintă pericol pentru guvernare, ceea 

ce nu va face Maia Sandu. În opinia lui, candidatul PAS nu va ţine cont de promisiunile făcute 

cetăţenilor: „Oponenta mea, Maia Sandu, a declarat deschis şi reconfirmat în unele dezbateri că 

este pentru unirea cu România. Maia Sandu şi, în special, cei care o susţin în această campanie şi 

partidul, a cărei parte a fost PLDM, spuneau deschis că sînt pentru ca ţara noastră să devină 

membru NATO” (09.11.2016). 
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Igor Dodon a fost nuanţat pozitiv în cadrul subiectului din 09.11.2016, despre: Continuarea 

campaniei electorale în Republica Moldova. Astăzi, Igor Dodon a prezentat public programul său în 

calitate de viitor preşedinte al ţării. Socialistul promite restabilirea relaţiilor cu Federaţia Rusă, 

furtul miliardului şi pedepsirea celor ce prezintă pericol pentru guvernare, ceea ce nu va face Maia 

Sandu. I. Dodon: „Noi sîntem pentru statalitatea Republicii Moldova. Sîntem, categoric, împotriva 

celor care doresc dezbinarea şi lichidarea ţării noastre. Pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie 

să fie trupe străine. Nu trebuie să fim membru al NATO. Igor Dodon este pentru Istoria Moldovei şi 

pentru identitatea noastră moldovenească”. Liderul socialiştilor promite promovarea valorilor 

religioase şi restabilirea relaţiilor externe cu Kremlinul, pînă la următoarele alegeri parlamentare.  

Negativ, Igor Dodon a fost prezentat în cadrul subiectelor despre: Cu o săptămînă înainte de 

alegeri, ambele tabere ale candidaţilor prezidenţiali se acuză reciproc. Maia Sandu învinuieşte 

socialiştii de furtul miliardului. Candidatul PAS menţionează că socialiştii au demonstrat încă o dată 

cît de murdar îşi pot ataca oponentul. Pe pagina sa de Facebook, Sandu a scris că niciodată nu a 

votat pentru concesionarea Aeroportului, nu a fost membru PLDM, iar Raportul Kroll a arătat că 

furtul miliardului s-a produs în urma acordării de credite neperformante de către prietenul lui Igor 

Dodon, Ilan Shor, la care a jucat şi la nuntă. Printre beneficiarii acestor credite neperformante se 

numără inclusiv membri marcanţi ai PSRM (07.11.2016); Ilan Shor a recunoscut că a sponsorizat 

campania Maiei Sandu prin intermediul firmei „Duty free mall”, care îi aparţine. Potrivit lui, 

compania sa a transferat în contul PAS cca 300 de mii de lei. Reprezentanţii PAS au declarat pentru 

presă că afirmaţiile lui Shor au scopul de a denigra candidatul de dreapta şi că Sandu nu ar fi primit 

aceşti bani. Secretarul general al trezoreriei Partidului Acţiune şi Solidaritate, Igor Grosu, susţine că 

informaţiile privind finanţarea formaţiunii din fondurile companiilor lui Shor sînt doar o încercare 

de discreditare. În spatele acestei acţiuni ar sta liderul PSRM, Igor Dodon. Igor Grosu, PAS: 

„Atunci cînd contracandidatul nostru, Igor Dodon, nu mai are nici un argument, el recurge la 

astfel de metode murdare. Cîteva zile în urmă, într-un local – Cerbul de Aur, iarăşi în proximitatea 

Ministerului de Interne, a avut loc o întîlnire amicală a trei personaje. Primul personaj este Viorel 

Melnic, cumătrul lui Igor Dodon şi fost partener de afaceri, iar acum e angajat al lui Ilan Shor. 

Reprezentantul PSRM, Ion Ceban, marele luptător cu corupţia, şi Galai Veaceslav. Aceşti trei 

indivizi au pus la cale, după informaţia noastră, acest scenariu”. Igor Grosu recunoaşte că banca 

unde este deservit partidul său a transmis bonurile de transfer pentru 280 de mii de lei care au venit 

de la firma lui Shor, dar donaţia nu a fost acceptată. PAS susţine că farsa cu donaţia falsă nu este 

singura pusă la cale de către socialişti. Aceştia continuă campania de denigrare şi prin răspîndirea 

pliantelor defăimătoare la adresa concurentului electoral Maia Sandu. Mai mult, reprezentanţii PAS 

au făcut o contestaţie ca CEC, întrucît, potrivit lor, în rapoartele financiare ale lui Igor Dodon 

depuse la Comisie nu se regăsesc resursele financiare alocate pentru tipărirea buletinelor cu pricina. 

Reprezentanţii PSRM au respins acuzaţiile şi susţin că îl vor convoca în instanţă pe secretarul PAS 

(08.11.2016); Referitor la declaraţiile lui Igor Dodon precum că M. Sandu nu va ţine cont de 

promisiunile făcute cetăţenilor, candidatul PAS a scris pe pagina sa de Facebook că, de marţi, 

Dodon nu mai contează, nu mai există pentru ea şi că, în viitoarele dezbateri la posturile TV nu i se 

va mai adresa direct. În acest context, candidatul PAS îşi îndeamnă susţinătorii să spună adio 

minciunii şi trecutului murdar (09.11.2016); Candidaţii la prezidenţiale îşi anunţă din nou 

obiectivele. Maia Sandu a adresat şi cîteva întrebări oponentului său: „Prima întrebare este despre 

faptul dacă este adevărat sau nu că foloseşte, prejudiciază interesele producătorilor moldoveni 

atunci cînd le cere, aşa cum a scris presa de investigaţie, 10 % tuturor companiilor care obţin 

dreptul să exporte produse în Federaţia Rusă. Să ne spună pentru ce merite, totuşi, a zburat cu 

avionul privat al lui Plahotniuc. De ce în anul 2012 nu a votat pentru demiterea lui Plahotniuc din 

funcţia de prim vicepreşedinte al Parlamentului”. Ion Ceban, PSRM: „Dl Dodon a confirmat că a 

zburat, la invitaţia unui prieten, din Odesa, nu celelalte destinaţii, la un eveniment împreună cu 

soţia. Restul nu ţin de aceste lucruri” (10.11.2016). 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:04:26 0:00:33 0:03:53 

I Dodon 0:04:11 0:00:38 0:03:33 

 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „Realitatea TV”, PAS a obţinut un volum procentual de 

51,9 la sută, iar PSRM a acumulat 48,1 la sută.  
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Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:06:42 0:00:45 0:04:49 0:01:08 

PSRM 0:06:13 0:00:50 0:04:02 0:01:21 

 

Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiecţii politici PAS şi PSRM au fost reflectaţi printr-o conotaţie pozitivă, neutră şi 

negativă. Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează difuzării subiectelor despre candidaţii 

înaintaţi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total de candidați electorali, cota bărbaţilor a fost de – 

63,6%, iar cota femeilor a fost de 36,4%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport nu au fost atestate derogări 

de la legislația electorală.  
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Ren Moldova 

 

Reflectarea candidaţilor emectorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, 

M. Sandu a fost prezentată în volum de 52,3%, iar I. Dodon a fost mediatizat în volum de 

47,7%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:11:05 0:01:57 0:04:40 0:04:28 

I Dodon 0:10:06 0:02:49 0:07:00 0:00:17 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

M. Sandu și I. Dodon au fost mediatizați în context pozitiv, neutru și negativ. 

Candidatul PSRM la funcţia de şef al statului, I. Dodon, a fost mediatizat în context pozitiv 

în subiectele despre: Rezultatele unui sondaj realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor. În 

cadrul subiectului se menţionează că sondajul arată că socialistul Igor Dodon este favoritul 

respondenţilor (06.11.2016); În cadrul unei emisiuni de dezbateri electorale, I. Dodon a declarat: 

„Noi venim cu o programă economică foarte clară. Cred că miliardul care a fost furat de 

guvernare, din care a făcut parte oponentul meu, trebuie să îl întoarcă hoţii”. În subiect se mai 

afirmă că liderul PSRM a dezminţit faptul că va anula regimul de vize, dar a promis că va restabili 

relaţiile de colaborare cu Vestul: „Preşedintele Dodon înseamnă continuarea colaborării cu UE, 

păstrarea regimului de vize şi a cetăţeniei româneşti a celor care o au. De asemenea, 

redeschiderea exportului cu Rusia”. Socialistul a reiterat că va opta pentru ca susţinerea 

examenelor de bacalaureat să fie opţional, precizînd că fiecare trebuie să obţină diplomă de liceu. 

La finele subiectului, reporterul susţine: „De menţionat că Renato Usatîi îşi îndeamnă susţinătorii 

să acorde vot de încredere pentru Dodon. Dacă am adăuga cele 6% acumulate de Dumitru 

Ciubaşenco în turul I, atunci Dodon ar deveni preşedinte cu 54,01%, pe cînd Maia Sandu, cu 

voturile lui Iurie Leancă, Mihai Ghimpu şi Valeriu Ghileţchi, ar acumula aproximativ 44%. Turul 

II se va desfăşura pe 13 noiembrie” (08.11.2016); Liderul PSRM, Igor Dodon, a făcut publice cele 

trei decrete pe care intenţionează să le semneze, în cazul în care va deveni preşedinte. Decretele 

prevăd următoarele prerogative: întoarcerea banilor furaţi din sistemul bancar, relansarea relaţiilor 

cu Federaţia Rusă şi lupta cu organizaţiile care promovează ideile unioniste. Socialistul a mai 

declarant că va păstra relaţiile cu UE, va interzice unionismul, va promova identitatea naţională şi 

va opta pentru predarea Istoriei Moldovei în şcoli: „Lupta cu organizaţiile unioniste, care au ca 

scop dezmembrarea ţării noastre” (09.11.2016) etc.  

M. Sandu a fost reflectată în context negativ în subiectele despre: Conferinţa de presă 

susţinută de PSRM. În cadrul conferinţei, socialiştii au prezentat publicului aşa-numitul top zece 

minciuni care, în opinia lor, au fost spuse de Maia Sandu. Ion Ceban, membru PSRM: „Reamintesc 

că anume dna Maia Sandu a ocupat funcţia de ministru al Educaţiei în trei guverne: Filat, Leancă 

şi Gaburici. De ce cineva e complice, iar cineva e salvator?!”. Potrivit socialiştilor, primele 

declaraţii false ale Maiei Sandu sînt că ea nu are nici o legătură cu PLDM, pentru că nu a fost 
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membru de partid. Membrii PSRM mai spun că liderul PAS a făcut parte din echipa PLDM în 

perioada cînd a fost furat miliardul din BEM şi concesionat Aeroportul. Vlad Bătrîncea, membru 

PSRM: „Maia Sandu nu şi-a permis niciodată un cuvînt de critică în adresa lui Vlad Filat. Deţinem 

informaţii despre faptul că primarii şi susţinătorii PLDM o sprijină pe Sandu. Deputaţii PLDM 

merg în teritoriu la întîlniri cu localnicii, aducînd acuzaţii false în adresa candidatului nostru”. 

Potrivit socialiştilor, o altă minciună spusă de Maia Sandu se referă la faptul că nu este implicată în 

furtul din sistemul bancar (07.11.2016); În cadrul unei conferinţe de presă, socialiştii au acuzat 

candidatul PAS la prezidenţiale că ar fi promovat politici în defavoarea tinerilor. Astfel, I. Ceban, 

membru PSRM, susţine că în perioada 2011-2015 au fost închise aproximativ 200 de şcoli şi 

eliberate 900 de cadre didactice de clasele primare şi gimnazii. Acesta mai spune că M. Sandu este 

susţinută de mulţi pentru care că ea nu a făcut multe lucruri. Sincron: I. Ceban: „În anul 2008 

existau patru programe pentru tineri, care au funcţionat pînă în 2009, cînd s-a schimbat 

guvernarea” (10.11.2016); Liderul Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”, A. Năstase, a fost 

huiduit în mai multe localităţi din nordul ţării. Astfel, în subiect se menţionează că la Lipcani nu i s-

a permis să vorbească şi a fost nevoit să plece, iar la Ocniţa, întîlnirea cu cetăţenii s-a finalizat cu 

scandal. Oponenţii lui Sandu strigau: „Jos Maia Sandu!”. La Ocniţa i s-a cerut să părăsească 

localitatea, în timp ce făcea agitaţie în favoarea candidatului PAS. Urmează intervenţia unei 

susţinătoare a lui Dodon: „Почему не приехала! Где ваша Майя Санду? Вы скажите нам, что 

будите делать? Зачем вы пришли грязи здесь разливать? А Майя Санду за что голосовала в 

парламенте?”. La finele subiectului, reporterul specifică: „Fosta ministră a fost huiduită şi la 

Bălţi, unde localnicii i-au scos numerele de înmatriculare pentru parcare incorectă. Zilele trecute 

un blogger a postat pe blogul său o informaţie, potrivit căreia, firma lui Ilan Shor ar fi transferat 

pe conturile PAS o sumă de 300 de mii de lei” (10.11.2016); Igor Dodon a făcut public un 

document care vine „să demonstreze că M. Sandu este implicată în dispariţia miliardului furat”. I. 

Dodon: „În august 2013, BEM a fost privatizată de către Shor şi Filat, iar în decembrie 2013, Maia 

Sandu a cerut ca conturile profesorilor să fie transferate în această bancă”. Liderul socialiştilor a 

menţionat că, în ultimii şapte ani, partidele de stînga au dat dovadă de înţelepciune şi s-au unit. 

Astfel, el i-a mulţumit lui Vladimir Voronin şi Renato Usatîi pentru susţinere: „Vedeţi ce face 

oponentul meu?! Ieri au recunoscut că vor să distrugă acest stat, că ei sînt deschişi pentru Unirea 

cu România. Oponentul meu are cetăţenia altui stat, iar Băsescu a recunoscut public că Maia 

Sandu a promis americanilor că va susţine această acţiune, în 2018” (11.11.2016) etc.  

Liderul PAS, M. Sandu, a fost nuanţată în context pozitiv în subiectele despre: Declaraţiile 

Maiei Sandu în cadrul unei emisiuni televizate de dezbateri. Referitor la miliardul furat din bănci, 

liderul PAS a declarat: „Toţi cei care aţi avut bani în cele trei bănci nu e corect să îi pierdeţi. Am 

protejat aceşti bani şi trebuie să fie restituiţi de către hoţi. Cei care au depus bani în aceste bănci 

trebuie să îi ia cînd vor dori”. Sandu susţine că dezvoltarea unei bune economii ne va asigura un 

trai mai bun: „Ca să trăim mai bine avem nevoie de o economie puternică. Vom avea locuri de 

muncă, salarii mai mari şi pensii, iar pentru asta trebuie să luptăm cu corupţia. Aţi văzut ce fel de 

economie propune oponentul meu!” (08.11.2016) etc.  
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:11:05 0:01:42 0:09:23 

I Dodon 0:10:06 0:03:00 0:07:06 

 

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”, PSRM a fost reflectat în volum de 

53,3%, iar PAS – în volum de 46,7%.  
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Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PSRM 0:12:57 0:02:49 0:09:51 0:00:17 

PAS 0:11:20 0:01:57 0:04:40 0:04:43 

 

Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiecții politici PSRM și PAS au fost mediatizați în context pozitiv, neutru și negativ. 

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost de – 51,8%, 

iar cota femeilor a fost de 48,2%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul 

emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului 

social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel 

încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de 

informare din mai multe surse”. Conferinţa de presă susţinută de PSRM. În cadrul 

conferinţei, socialiştii au prezentat publicului aşa-numitul top zece minciuni care, în 

opinia lor, au fost spuse de Maia Sandu. Ion Ceban, membru PSRM: „Reamintesc că 

anume dna Maia Sandu a ocupat funcţia de ministru al Educaţiei în trei guverne: 

Filat, Leancă şi Gaburici. De ce cineva e complice, iar cineva e salvator?!”. Potrivit 

socialiştilor, primele declaraţii false ale Maiei Sandu sînt că ea nu are nici o legătură 

cu PLDM, pentru că nu a fost membru de partid. Membrii PSRM mai spun că liderul 

PAS a făcut parte din echipa PLDM în perioada cînd a fost furat miliardul din BEM 

şi concesionat Aeroportul. Vlad Bătrîncea, membru PSRM: „Maia Sandu nu şi-a 

permis niciodată un cuvînt de critică în adresa lui Vlad Filat. Deţinem informaţii 

despre faptul că primarii şi susţinătorii PLDM o sprijină pe Sandu. Deputaţii PLDM 

merg în teritoriu la întîlniri cu localnicii, aducînd acuzaţii false în adresa 

candidatului nostru”. Potrivit socialiştilor, o altă minciună spusă de Maia Sandu se 

referă la faptul că nu este implicată în furtul din sistemul bancar. Reporterul a 

menționat că M. Sandu nu a comentat deocamdată acuzațiile aduse la adresa sa. 

Poziția M. Sandu nu a fost prezentată (07.11.2016).  

Igor Dodon a făcut public un document care vine „să demonstreze că M. Sandu este 

implicată în dispariţia miliardului furat”. I. Dodon: „În august 2013, BEM a fost 

privatizată de către Shor şi Filat, iar în decembrie 2013, Maia Sandu a cerut ca 
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conturile profesorilor să fie transferate în această bancă”. Liderul socialiştilor a 

menţionat că, în ultimii şapte ani, partidele de stînga au dat dovadă de înţelepciune şi 

s-au unit. Astfel, el i-a mulţumit lui Vladimir Voronin şi Renato Usatîi pentru 

susţinere: „Vedeţi ce face oponentul meu?! Ieri au recunoscut că vor să distrugă 

acest stat, că ei sînt deschişi pentru Unirea cu România. Oponentul meu are 

cetăţenia altui stat, iar Băsescu a recunoscut public că Maia Sandu a promis 

americanilor că va susţine această acţiune, în 2018”. Lipsește poziția M. Sandu. De 

menționat, că reporterul a declarat că M. Sandu încă nu a comentat acuzațiile aduse 

de I. Dodon (11.11.2016).  
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NTV Moldova 

 

Reflectarea candidaţilor electorali în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „NTV Moldova”, 

M. Sandu a avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri – 61,6%, iar I. Dodon a fost 

mediatizat cu 38,4%.  

 

Detaliere: 

 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 1:21:49 0:07:18 0:19:44 0:54:47 

I Dodon 0:50:55 0:24:07 0:25:23 0:01:25 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

 Liderul PAS, M. Sandu, a fost mediatizată în context accentuat negativ, iar liderul PSRM, I. 

Dodon, a fost reflectat în context accentuat pozitiv.  

Astfel, o prezenţă pozitivă Maia Sandu a avut în cadrul subiectelor despre: Reporter: Marian 

Lupu s-a retras din cursa electorală, convins că Maia Sandu va fi un preşedinte care va munci alături 

de actualul Guvern şi Parlament. Lupu a ieşit atunci cu un mesaj de susţinere totală în favoarea 

Maiei Sandu. În opinia celor doi, aceasta este singurul candidat care va găsi limbaj comun cu 

exponenţii puterii. O sprijină pe Maia Sandu în turul II al alegerilor prezidenţiale şi un alt membru 

al coaliţiei de guvernare, Iurie Leancă. Liderul PPEM îşi aminteşte despre conlucrarea bună cu 

Maia Sandu, cînd ambii au fost la putere: „Nu uitaţi că am fost într-o echipă. Am avut o conlucrare 

bună. Ne-am susţinut, am susţinut-o”. Anterior, oligarhul Vlad Plahotniuc a declarat că Maia Sandu 

este candidatul său favorit. Candidatul PAS a declarat însă că nu are nevoie de susţinerea prim-

vicepreşedintelui PDM. Totuşi, în ziua alegerilor prezidenţiale, într-o postare pe Facebook, 

Plahotniuc a dat de înţeles că a votat-o pe Maia Sandu, care, în opinia lui, va deveni următorul 

preşedinte care va conlucra productiv cu guvernarea (06.11.2016); Cetăţenii de origine arabă din 

ţara noastră îşi pun mari speranţe în victoria candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM în turul 

doi al alegerilor prezidenţiale. Ei spun că Maia Sandu este şansa lor de a veni într-un număr mai 

mare în Republica Moldova. Mai mulţi cetăţeni sirieni, care îşi fac studiile în ţara noastră, şi-au 

anunţat rudele despre şansa pe care le-o oferă alegerile prezidenţiale din Moldova, în special în 

cazul victoriei candidatului prooccidental. Sincron: „Da. Aş încuraja moldovenii să voteze pentru 

ea, pentru că ea ar putea îmbunătăţi viaţa nu doar ţara noastră, ci şi o parte din ţara mea, cel puţin 

a celor refugiaţi, despre care este vorba”. Un alt cetăţean al Siriei a declarat că: „Eu o susţin în 

totalitate pe doamna preşedinte, viitoarea doamnă preşedinte, sper. E o idee foarte bună, o susţin” 

(06.11.2016); Unioniştii fac front comun cu Maia Sandu şi îi îndeamnă pe toţi adepţii unirii 

Moldovei cu România să voteze pentru candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM. Mişcările 

unioniste susţin că sprijinul oferit Maiei Sandu este motivat de viziunile ei prooccidentale şi de 

promisiunea că prima sa vizită peste hotare, în calitate de preşedinte, o va efectua la Bucureşti. În al 

doilea tur, Ana Guţu este convinsă că visul unioniştilor de a ceda Moldova României se poate 

îndeplini doar cu un preşedinte ca Maia Sandu. Sincron: comunicat de presă, Partidul Unionist 

„Dreapta”: „…rămînînd ferm şi fidel dezideratului Unirii Republicii Moldova cu România, partidul 
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unionist „Dreapta” cheamă toţi alegătorii unionişti să voteze împotriva candidatului prorus Igor 

Dodon, acordînd o şansă Maiei Sandu. Creditul de încredere, pe care îl acordăm Maiei Sandu, este 

în exclusivitate motivat de viziunile sale prooccidentale şi promisiunea că prima vizită după 

învestirea sa în funcţie va fi efectuată de preşedinta Maia Sandu la Bucureşti”. Și Mihai Ghimpu îşi 

îndeamnă susţinătorii să o voteze pe Sandu, chiar dacă în primul tur îi avertiza pe unionişti că Maia 

Sandu este o marionetă a clanurilor oligarhice şi că nu se va deosebi cu nimic de Vlad Filat, care le-

a promis viitor luminos moldovenilor în anul 2009 (07.11.2016). 

Conotaţia accentuat negativă pentru Maia Sandu s-a datorat difuzării subiectelor despre: 

Într-un mesaj video, Renato Usatîi menţionează că nu poate să o susţină pe Maia Sandu în turul II, 

din cauză că este un proiect al americanilor: „Eu nu pot să o susţin pe Maia Sandu, pentru că este 

un proiect al Cancelariei de la Washington, un proiect al acelor americani care, în prezent, îl 

protejează pe Plahotniuc. Acele valori pentru care pledează Maia Sandu nu sînt acceptabile pentru 

mine” (06.11.216); Dumitru Ciubaşenco şi-a îndemnat susţinătorii să iasă, în data de 13 noiembrie, 

la votare şi să voteze pentru Dodon, deoarece Maia Sandu este astăzi întruchiparea răului absolut în 

Republica Moldova: „Maia Sandu reprezintă astăzi întruchiparea răului absolut. Ea reprezintă 

acele puteri care au distrus Moldova în toţi aceşti ani şi, în cazul unei victorii la alegeri, îi vor 

aplica lovitura de graţie. Toate discuţiile despre „integrarea europeană corectă” şi „integrarea 

europeană incorectă” sînt aberaţii. Tot ceea ce s-a întîmplat în Moldova în ultimii şapte ani 

înseamnă, de fapt, „integrare europeană.” O altfel de integrare europeană, cu Maia Sandu sau 

fără ea, pur şi simplu, nu poate fi” (06.11.2016); Liderii şi membrii Partidului Ruso-Slavean au 

anunţat că dintre candidaţii care au trecut în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Igor Dodon are 

toate capacităţile şi forţa necesară de a produce schimbări; în ceea ce o priveşte pe Maia Sandu însă, 

membrii Partidului Ruso-Slavean au menţionat că aceasta este proiectul marilor forţe din Occident, 

care îşi doresc să-şi consolideze influenţa în Republica Moldova (06.11.2016); Miza alegerilor 

prezidenţiale din Republica Moldova este atît de mare, încît se acţionează după principiul „Totul 

sau Nimic”. Asta se vede cel mai bine prin isteria care a pus stăpînire pe tabăra galbenă a Maiei 

Sandu, candidatul promovat furibund de promotorii PLDM şi ai lui Vlad Filat. În joc s-au implicat 

direct autorităţile statului vecin – România, inclusiv financiar. Victoria succesoarei lui Vlad Filat 

este atît de neverosimilă, încît susţinătorii acesteia din Occident şi din ţara noastră duc un joc la 

sacrificiu pentru a nu admite prăbuşirea imperiului răului. Loviturile asupra candidatului Igor 

Dodon au devenit şi mai crîncene. Autorităţile române se implică financiar în sprijinul Maiei Sandu, 

lucru interzis prin lege şi nemaiîntîlnit pînă acum. Un alt promotor al Maiei Sandu este fostul 

preşedinte al României, Traian Băsescu. El şi-a exprimat intenţia de a solicita, în regim de urgenţă, 

eliberarea buletinului de identitate pentru a reuşi să o voteze pe favorita sa (06.11.2016); Republica 

Moldova este la un pas de a-şi pierde statalitatea, dacă la putere se va instaura regimul Sandu-

Plahotniuc. De această părere sînt experţii invitaţi la o emisiune din cadrul postului de televiziune 

„NTV Moldova”. Participanţii la dialog consideră că există prea multe dovezi că Maia Sandu va fi o 

marionetă care va îndeplini toate indicaţiile Occidentului şi ale regimului oligarhic. Potrivit 

expertului în conflictologie Viorel Ciubotaru, Maia Sandu şi-a atribuit rolul de salvatoare, care 

promite să lupte cu păpuşarul şi să negocieze pe picior de egalitate cu Washingtonul şi Bruxellesul. 

În realitate, este vorba de un rol jucat fals şi utilizat ca element electoral, pentru a cîştiga încrederea 

alegătorilor: „Cum poate robul să negocieze cu stăpînul său? Cum poate păpuşa să negocieze cu 

păpuşarul? Ea poate numai să execute! Da, ea stă slugă în faţa adevăraţilor stăpîni, dar faţă de 

popor ea apare ca cea care salvează ţara. Din ce capcană să o salvezi? Ea recunoaşte că vrea 

stabilitate. Adică, se va forma un regim Sandu-Plahotniuc după alegeri”. Reporterul menţionează 

că Maia Sandu a fost susţinută de Vlad Plahotniuc atît în primul tur, cît şi imediat după acesta. 

Experţii au remarcat şi sprijinul masiv din România, în favoarea candidatului comun al PAS, PPDA 

şi PLDM. Viorel Ciubotaru, expert în conflictologie: „Cine are interes în ea? Forţele străine, 

forţele externe, care numai dragoste faţă de Moldova nu au. În rest, tot au, tot ce ne-au adus pe noi 

în starea în care sîntem noi, cînd jumătate de ţară şi-a luat lumea în cap ca să fugă de reformele lor 

aici. Cei care au făcut aceste reforme, care ne-au adus pe noi la sapă de lemn, care au favorizat 

creşterea criminalităţii, care au făcut să scadă natalitatea şi au ridicat mortalitatea. Aceste forţe o 
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promovează pe ea, pentru că ea este a lor şi este împotriva noastră. Și noi, cînd sîntem pe punctul 

de a ne întoarce ţara înapoi, noi, poporul Moldovei, ea vine şi ne spune să ne luăm ţara înapoi”. 

Rectorul Institutului de Relaţii Internaţionale, Valentin Beniuc, este convins că Sandu va fi agentul 

României în ţara noastră. El îşi aminteşte cum aceasta, în calitatea sa de ministru al Educaţiei, a 

blocat iniţiativa de a introduce în şcoli cursul de Istorie a Moldovei. Munca a peste 400 de profesori 

a fost aruncată la gunoi, printr-o semnătură: „A venit doamna Maia Sandu şi, printr-un ordin, toată 

truda asta de ani de zile a lichidat-o şi tot proiectul acesta a căzut ca iarba sub coasă. Și s-a 

reintrodus Istoria Românilor. S-a descărcat la noi un vagon de manuale de Istoria Românilor. Asta 

în timp ce nici în România nu se mai citeşte Istoria Românilor”. Legăturile Maiei Sandu cu lumea 

oligarhică s-au manifestat tot în perioada cînd era ministru, a mai spus rectorul IRIM. Atunci, ea le-

a ordonat universităţilor să-şi transfere toate conturile în băncile din care, ulterior, a fost furat 

miliardul de dolari: „A dat o indicaţie la toate instituţiile de învăţămînt superior. Ca instituţiile 

acestea să trecem cu toate finanţele la BEM şi la Banca Socială. Maia Sandu nu numai că a votat 

prăbuşirea acestor bănci prin furtul respectiv, ea ne impunea pe noi să ne trecem banii în băncile 

acestea, care s-au prăbuşit mai tîrziu”. În concluzie, reporterul vine cu comentariul: „Experţii sînt 

convinşi că dacă Moldova ajunge pe mîna unei marionete a României, a Occidentului şi a 

oligarhilor, moldovenii îşi vor pierde statul” (06.11.2016); Conform prezentatorului, dacă va ajunge 

preşedinte, Maia Sandu promite să colaboreze cu actuala guvernare. Candidatul PAS a declarat că, 

la scurt timp de la învestire, le va face vizite foştilor colegi din Executiv. Aceste declaraţii confirmă 

ipoteza analiştilor, potrivit căreia, Maia Sandu este candidatul actualului regim corupt, condus de 

oligarhul Vladimir Plahotniuc. Acesta a sugerat anterior că a votat-o şi că o va susţine şi în turul II 

al alegerilor prezidenţiale. În ultima zi a campaniei electorale, candidatul PSRM, Igor Dodon, a 

semnat un angajament public prin care şi-a asumat să nu facă nici un fel de coaliţii sau aranjamente 

cu guvernarea condusă de oligarhul Vlad Plahotniuc. Maia Sandu a criticat atunci îndemnul 

oponentului său şi a refuzat să-l semneze. Membrii staffului electoral al Maiei Sandu i-au forţat 

atunci pe reprezentanţii PSRM să părăsească sediul PAS. Socialistul Ion Ceban, a declarat referitor 

la aceasta că: „Este ultima dovadă a faptului că Maia Sandu este candidatul lui Plahotniuc, aşa 

cum a afirmat şi Andrei Năstase în acea discuţie telefonică cu Slusari. Faptul că refuză să semneze 

un angajament public de a nu face coaliţii cu Plahotniuc vorbeşte de la sine. Noi considerăm că, 

aşa cum a susţinut-o din plin Plahotniuc împreună cu PDM, este o înţelegere între ei de a prelua 

sub presiune externă toată verticala puterii în Republica Moldova. Acest lucru nu poate fi tolerat” 

(06.11.2016); Oligarhul Vladimir Plahotniuc face campanie electorală pentru candidatul comun al 

PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de preşedinte al ţării. Declaraţia aparţine politicianului Sergiu 

Mocanu, potrivit căruia, Plahotniuc este preocupat acum de mobilizarea oamenilor săi pentru a o 

sprijini pe Maia Sandu în turul II al scrutinului. Mocanu atenţionează că, dacă va ajunge preşedinte 

candidatul dreptei, din sistemul bancar va mai dispărea un miliard de dolari: „Plahotniuc, la ora 

actuală, face campanie pentru Maia Sandu. Dovadă este şi cum a votat Grozeştiul. Dvs. cum 

credeţi, că satul de baştină al lui Plahotniuc ar fi votat 80% pentru Maia Sandu fără ca Plahotniuc 

să le dea liber pentru asemenea vot? Oamenii lui Plahotniuc au făcut campanie publicitară doar 

pentru Maia Sandu. Pentru turul II, Plahotniuc acum îi mobilizează şi mai mult, ca să voteze pentru 

Maia Sandu”. Politicianul a reiterat că rezultatul obţinut de Maia Sandu în primul tur al scrutinului 

prezidenţial se datorează nemijlocit susţinerii din partea partidelor de dreapta, care şi-au mobilizat 

electoratul să o voteze pe candidata comună a PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de preşedinte al 

ţării. Politicianul avertizează că dacă Maia Sandu va învinge la alegerile prezidenţiale, nu este 

exclus că cetăţenii Republicii Moldova vor asista la un nou furt de proporţii din rezerva Băncii 

Naţionale: „Nu-i exclus că a doua zi, dacă ajunge Maia Sandu preşedinte, şi cînd dvs. răsuflaţi 

uşurat că v-o ajutat Plahotniuc iarăşi să nu cîştige Dodon, să constataţi că s-a mai furat un 

miliard, căci mai sînt două miliarde în rezerva Băncii Naţionale” (06.11.2016); Maia Sandu este 

nemulţumită de participarea slabă a tinerilor la scrutinul din 30 octombrie. Ea constată că studenţii 

au manifestat indiferenţă şi nu au mers la urnele de votare din cauză că sînt decepţionaţi şi 

dezamăgiţi de situaţia din ţară. Pe de altă parte, experţii în educaţie consideră că actualii studenţi 

sînt tinerii care au susţinut bacalaureatul în timp ce Maia Sandu era ministru al Educaţiei şi îşi 
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amintesc de reformele draconice pe care le-a promovat în raport cu ei. Mai mult, au fost organizate 

şi proteste împotriva actualului candidat PAS, PPDA şi PLDM. Reporter: „Maia Sandu şi-a 

exprimat nemulţumirea faţă de pasivitatea acestei categorii de alegători. În opinia ei, de vină ar fi 

dezamăgirea tinerei generaţii de situaţia din ţară”. Reporterul mai menţionează că oamenii care au 

lucrat în domeniu în perioada în care liberal-democrata Maia Sandu conducea domeniul educaţiei 

spun că tinerii şi studenţii despre care astăzi vorbeşte candidatul pentru funcţia de preşedinte Maia 

Sandu sînt foştii elevi din acea perioadă. Condiţiile dure, impuse atunci elevilor de către Maia 

Sandu, i-au descurajat pe mii de tineri. Lăsaţi fără atestate şi diplome, ei au fost nevoiţi să plece din 

ţară. Sincron: „Copiii au plecat, deoarece au văzut metoda barbară cu care se luptă guvernanţii cu 

ei, şi anume Maia Sandu. Asta este o metodă barbară, deoarece copiii trebuie susţinuţi. Mai întîi 

trebuia copiii susţinuţi, după asta să li se aplice camerele astea. Eu spun înc-o dată: Noi aveam 

nevoie de reformă în educaţie, dar nu a tăia de la coadă”. Reporter: „Metodele Maiei Sandu sînt 

aplicate şi astăzi de către guvernare. Iată cum o pomenesc pe ministrul Educaţiei, Maia Sandu, 

tinerii şi părinţii cînd îşi amintesc despre zeci de kilometri parcurşi pe jos, pe ploaie şi ninsoare, 

pentru a ajunge la şcoala din altă localitate, după ce satul lor a fost lăsat fără educaţie. Ideile 

preluate de Maia Sandu din Occident au lăsat sute de localităţi fără şcoală, iar tinerii pe care s-a 

supărat Maia Sandu pentru pasivitatea la alegeri, pleacă din satele fără şcoală tocmai pentru că 

le-a fost furată perspectiva acasă. Mandatul de ministru al Maiei Sandu în guvernele Filat şi 

Leancă au fost însoţite mereu de proteste ale tinerilor. După ce i-a provocat să o urască, acum le 

cerşeşte votul” (imagini din arhivă în care tinerii strigă „Jos Maia Sandu! Demisia!”). În continuare 

este difuzat un sincron cu Maia Sandu, candidatul PAS: „Și vreau să le spun că-i aşteptăm şi la 

scrutinul în turul II, pe 13 noiembrie”, urmat de imagini din arhivă în care tinerii strigă în cor: „Nu 

vrem cameră la BAC! Maia Sandu jos!”). Sincron: „Maia Sandu şi-a adus aminte de tineri în 

campania electorală. Unde era Maia Sandu cînd sute de părinţi plîngeau şi solicitau o întîlnire cu 

dumneaei la Ministerul Educaţiei? Copiii, avînd note negative la bacalaureat, nu ştiau ce să facă. 

Și-a adus aminte de tineri în momentul în care are nevoie de voturi. Doamnă Maia Sandu, nu 

cerşiţi votul de la tineri, pentru că n-o să-l primiţi” (imagini din arhivă în care tinerii strigă „Jos 

Maia Sandu!”). La final, reporterul reaminteşte că Maia Sandu a fost ministru al Educaţiei în 

perioada 2012-2015 (06.11.2016); Studenţii mai multor universităţi sînt forţaţi să iasă la votare în 

data de 13 noiembrie, pentru a vota în favoarea Maiei Sandu. Ei sînt ameninţaţi că, în cazul în care 

nu se vor conforma, nu vor putea susţine sesiunile de examene. Printre tineri se află şi o studentă de 

la USM. Ea a spus că decanul le-ar fi promis că, în cazul în care vor ţine cont de aceste somaţii, vor 

primi o zi de odihnă şi vor fi favorizaţi la examene. Reporter: „Tinerii cu drept de vot din instituţiile 

de învăţămînt sînt supuşi presiunilor din partea susţinătorilor Maiei Sandu. Agenţii acesteia de prin 

universităţi fac agitaţie în sălile de studii şi obligă tinerii să iasă la votare. Tînăra din imagini 

spune că cei mai mulţi studenţi sînt revoltaţi de presiunile ce sînt exercitate asupra lor. De frică să 

nu fie exmatriculată, ea ne-a solicitat să-i asigurăm anonimatul”. Sincron: „În timpul orelor, 

decanul Facultăţii Biologie ne-a spus să mergem la alegeri şi să o votăm pe Maia Sandu. Pentru 

asta, o să ne dea liber o zi, vinerea. El a mai spus că, dacă nu o vom vota pe ea, Europa o să se 

întoarcă spre noi cu spatele şi o să trăim în sărăcie, iar în fiecare dimineaţă vom sta la coadă, 

pentru a cumpăra lapte”. Sincron: Ne temem să ne spunem opinia, pentru că vom avea de suferit 

din această cauză. Ar putea să ne micşoreze notele sau, în general, să ne pună neadmis. De 

asemenea, ar putea să ne transfere de la buget la contract. De aceea, mulţi tac, se tem. Alegerea ne 

aparţine. Ei nu ar trebui să ne impună candidatul pentru care să votăm, pentru că trebuie să 

decidem noi”. Reporterul menţionează că, solicitat să comenteze acuzaţiile studenţilor, decanul 

Facultăţii Biologie şi Pedologie a USM a răspuns evaziv: „Este adevărat că-i încurajez pe studenţi 

să participe la votare, datorită faptului că au participat pînă la 10%, şi nu mai mult decît atît. 

Decizia le aparţine lor. Pe acest subiect am terminat discuţia. Nu este adevărat că le sugerez 

pentru cine să voteze. Eu nu fac agitaţie şi vă rog să mă lăsaţi. După 13, veniţi după interviu”. În 

continuare, reporterul vine cu comentariul că în timp ce studenţii se plîng de faptul că asupra lor sînt 

exercitate presiuni, Maia Sandu se laudă în faţa telespectatorilor că oamenii care o susţin nu sînt 

intimidaţi, ci ar face-o din proprie iniţiativă. Articolul 131 din Codul Educaţiei al Republicii 
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Moldova a fost aprobat încă în 2014, cînd la conducerea instituţiei se afla Maia Sandu, acesta 

interzice propaganda politică în procesul educaţional. Profesorilor le este interzis să implice elevii şi 

studenţii în acţiuni politice (06.11.2016); Reprezentanţii Partidului Socialiştilor au emis o avertizare 

„Cod galben de minciuni” din partea candidatului Maia Sandu. Aceştia spun că reprezentanta PAS, 

PPDA şi PLDM lansează declaraţii ipocrite şi mincinoase pentru a induce electoratul în eroare. În 

cadrul unei conferinţe de presă, membrii PSRM au prezentat mai multe imagini video, dar şi 

documente care confirmă complicitatea Maiei Sandu la mai multe decizii care au prejudiciat 

interesul naţional. Potrivit socialiştilor, prima minciună pe care încearcă să o acrediteze Maia Sandu 

ţine de faptul că nu ar fi fost membru al PLDM. Pentru a demonstra că aceasta minte, reprezentanţii 

PSRM au prezentat un video în care actualul candidat pentru alegerile prezidenţiale şi-a anunţat 

aderarea la formaţiunea condusă de Vlad Filat. S-a întîmplat în data de 7 septembrie 2014, iar 

ulterior, Sandu a figurat pe locul 5 în lista PLDM pentru alegerile parlamentare. Sincron: Maia 

Sandu, candidatul PAS (7 septembrie 2014): „Aleg şi eu să devin membru al echipei PLDM pentru 

a contribui la mişcarea înainte a ţării”. O altă probă demonstrează complicitatea Maiei Sandu la 

sărăcirea ţării prin legalizarea furtului miliardului de dolari din sistemul bancar. Potrivit deputatului 

PSRM, Bogdan Țîrdea, în noiembrie 2014, Maia Sandu a votat, în cadrul Guvernului Leancă, 

pentru alocarea a 9,5 miliarde de lei de către Banca Naţională, Băncii de Economii, Băncii Sociale 

şi Unibank. În martie 2015, aceasta a votat, deja în componenţa Guvernului Gaburici, pentru 

acordarea unei noi garanţii de stat băncilor falimentare în sumă de 5,5 miliarde de lei. Bogdan 

Țîrdea a prezentat şi stenograma şedinţelor secrete de Guvern, care demonstrează acest lucru. 

Sincron: Bogdan Țîrdea, deputat PSRM: „A fost o lovitură dramatică asupra securităţii naţionale. 

A fost o crimă asumare de răspundere la 25 septembrie. O crimă, ei trebuie să facă puşcărie pentru 

aceasta. A fost o operaţiune de furt, în care Maia Sandu, economist Harvard, economist Banca 

Mondială, nu putea să nu înţeleagă ce votează. Eu îmi permit să emit ipoteza că chiar ştia şi 

participa deliberat”. Mai mult, în perioada în care era ministru al Educaţiei, Maia Sandu a zburat în 

Qatar împreună cu Vlad Filat, cu un avion privat, plătit din banii furaţi de la Banca de Economii, 

mai spun socialiştii. Zborul delegaţiei din care făcea parte şi Maia Sandu a avut loc în perioada 10-

12 decembrie 2012, pe traseul Chişinău-Doha-Bruxelles-Chişinău. În hotărîrea de Guvern care a 

fost aprobată la două săptămîni după acel zbor se arată că Guvernul a plătit biletele de avion şi 

cazarea doar pentru doi membri ai delegaţiei. Călătoria şi odihna celorlalţi funcţionari şi demnitari, 

inclusiv Maia Sandu, Vlad Filat şi Iurie Leancă, a fost finanţată din surse necunoscute. De 

asemenea, candidatul galben a participat la concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău. Nici 

în acest caz, Maia Sandu nu vrea să-şi asume participarea la fraudă, chiar dacă imaginile video nu 

pot fi contestate (imagini din arhivă în care apare Maia Sandu). Împotrivă s-a pronunţat atunci nu 

Maia Sandu, ci fostul başcan al Găgăuziei, Mihail Formuzal. Socialiştii au mai prezentat probe care 

confirmă că Maia Sandu l-a votat pe Andrian Candu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, în 

funcţia de Preşedinte al Parlamentului. A minţit candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM şi atunci 

cînd a declarat că va depune la CEC o contestaţie în legătură cu faptul că Marian Lupu, fostul 

candidat al PDM, a colectat semnături în 24 de ore pentru a se înregistra în cursa electorală 

(07.11.2016); În cele cîteva zile de pînă la deznodămîntul actualului scrutin prezidenţiale, tabăra 

galbenă a candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM, Maia Sandu, a intrat în isterie generală. 

Toată armata de trubaduri a acesteia s-a pus pe treabă, cu o înverşunare demnă de o cauză mai bună. 

Principalele arme utilizate sînt atacurile grosolane la persoană, intimidarea, minciuna şi ura. 

Reporterul spune că în lipsa unui program electoral închegat, Maia Sandu îi alimentează pe 

alegători cu promisiuni extravagante de genul: „Îi voi băga pe toţi la puşcărie”. O face pentru că 

mizează pe ignoranţa oamenilor, şi de ce nu ar face-o, din moment ce predecesorul său, Vlad Filat, 

a procedat la fel şi i-a reuşit. Cum arată viitorul promis de Filat, din a cărui echipă a făcut parte 

actualul candidat comun al PAS, PPDA şi PLDM, alegătorii au simţit-o pe propria piele. Toţi cei 

care i-au cîntat lui Verde-Împărat fac acum, la fel de dezinteresat, în raport cu Fata Mare a politicii 

autohtone. Sincron: Anatol Durbală, Jurnal TV: „Iată-i, iată-i alături (Maia Sandu şi Igor Dodon pe 

ecran). Omul curat, omul cinstit, omul competent” (despre Maia Sandu). În cadrul subiectului sînt 

difuzate secvenţe cu preoţii care au avertizat despre pericolul pe care-l reprezintă în ţară noul idol al 
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forţelor revanşarde şi antinaţionale (pe ecranul din spatele prezentatorilor emisiunii „Ora de ras” 

apar Maia Sandu şi Igor Dodon). În continuare, reporterul vine cu întrebarea: „Cum a fost posibil ca 

în locul lui Verde-Filat să apară Galbena-Maia? Mai bine şi mai adevărat despre Maia Sandu nici 

că se putea spune. Atîta doar că noul lider, din care se vrea a face o fecioară sfîntă a politicii 

moldoveneşti, este promovată de către aceiaşi oameni învechiţi în rele, care ni l-au lăudat pe 

Filat”. Reporterul continuă cu comentariul că în paralel cu tonele de zoi pe care le toarnă presa 

îngălbenită peste contracandidatul Maiei Sandu, ortacii acesteia promovează ura şi dezbinarea 

(07.11.2016); Candidatul PSRM pentru funcţia de preşedinte al ţării nu va anula Acordul cu UE, ci 

va insista asupra îmbunătăţirii acestuia, încît să fie pus în prim-plan interesul naţional. În contextul 

unor falsuri promovate de susţinătorii taberei îngălbenite, potrivit cărora, candidatul PSRM 

intenţionează să anuleze Acordul cu UE, Igor Dodon a precizat că intenţia sa din perspectiva 

postului de preşedinte al ţării este de a lansa negocieri în format trilateral cu Federaţia Rusă şi 

Uniunea Europeană: „Nu credeţi fobiilor şi minciunilor. Aici merge cuvîntul „minciună” pentru 

Maia Sandu şi echipa dumneaei, care spune că vor fi închise frontierele, că vor fi sistate vizele şi 

aşa mai departe. Categoric, nu. Preşedintele Dodon înseamnă colaborare în continuare cu UE, 

înseamnă păstrarea regimului fără vize cu UE, înseamnă păstrarea cetăţeniei române pentru 

cetăţenii care o au. De aceea, nu credeţi în minciuni. Vă promit că vor fi relaţii bune şi cu UE, şi cu 

Federaţia Rusă” (08.11.2016); Maia Sandu şi susţinătorii acesteia răspîndesc informaţii false 

privind programul electoral al contracandidatului său, Igor Dodon. În cadrul unei conferinţe de 

presă, reprezentanţii PSRM au prezentat mai multe exemple de minciuni lansate de către adepţii 

candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM. Potrivit socialiştilor, Maia Sandu şi PLDM răspîndesc 

de zori informaţii denigratoare despre candidatul PSRM pentru funcţia de preşedinte al ţării, cu 

scopul de a dezorienta electoratul. Una dintre manipulări ţine de o presupusă retragere de către Igor 

Dodon a cetăţeniilor româneşti. Socialiştii au mai spus că, în pofida lamentărilor Maiei Sandu, 

aceasta beneficiază din gros şi deschis de serviciile celei mai mari părţi a mass-mediei din 

Republica Moldova (imagini cu Igor Dodon, apoi cu Maia Sandu): ziare, portaluri on-line şi cel 

puţin 8 televiziuni, inclusiv cele care îi aparţin lui Vlad Plahotniuc (08.11.2016); Alegerea 

candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM în funcţia de preşedinte al ţării este atît de periculoasă 

pentru Moldova, încît Nicolae Timofti va părea un preşedinte bun. Avertizarea a fost lansată de 

către preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, în cadrul unei emisiuni de la un post de televiziune. 

Întrebat despre consecinţele unei eventuale victorii a Maiei Sandu la scrutinul prezidenţial, 

Vladimir Voronin a subliniat că asta va însemna un dezastru pentru ţara noastră: „Nu am văzut la 

ea, nici tu creativitate, nu am văzut o înţelegere elementară a direcţiei în care se îndreaptă acest 

om. Rîs cu plîns şi o ruşine naţională. Și cei care stau în spatele ei, care o împing, şi cei care s-au 

retras, dintre cei nouă candidaţi, care au fost şi care stau în spatele ei, care s-au retras într-un mod 

declarativ, de parcă alegătorul este un obiect ce poate fi luat dintr-o parte şi transmis în partea 

cealaltă... Asta totul este organizat de către cei care încearcă să conducă Moldova din exterior”. 

Voronin s-a referit şi la activitatea candidatului galbenilor din perioada cînd a fost ministru al 

Educaţiei în guvernele Filat, Gaburici şi Leancă. El a criticat dur decizia de a închide sute de şcoli, 

fapt ce a dus la reducerea nivelului de şcolarizare: „Este o personalitate absolut incompetentă. Deşi 

mai trebuie să vedem de cîtă personalitate putem vorbi. Este o persoană incompetentă, care nu 

pricepe nimic. Ceea ce ştie ea despre scrierea documentelor FMI, acolo există, de fapt, un singur 

standard pentru toate ţările. Că ştie cum să ne bage în datorii? Pentru asta nu e nevoie de multă 

minte. Va fi un coşmar inimaginabil. Și la Preşedinţie, şi la Parlament. Cum zic ruşii, va fi o casă 

de nebuni”. Reporter: Maia Sandu a fost ministru al Educaţiei în perioada 2012-2015. Printre 

principalele realizări ale acesteia în perioada aflării în guvernele Filat, Gaburici şi Leancă a fost 

optimizarea şcolilor şi modificarea modului de desfăşurare a examenelor de bacalaureat 

(08.11.2016); În condiţiile unui dezmăţ oligarhic la guvernare, cetăţenii Republicii Moldova nu pot 

rămîne simpli spectatori la scrutinul din 13 noiembrie. O spun reprezentanţii organizaţiilor 

patriotice din ţară, care îndeamnă alegători să-l sprijine pe Igor Dodon în cel de-al doilea tur al 

scrutinului prezidenţial. Nicolae Pascaru, preşedintele Mişcării Naţionale „Voievod”, a declarat, 

referitor la Maia Sandu, că: „Cînd a ieşit la dezbateri la Moldova-1, noi am înţeles că această 



121 

 

femeie nu este pregătită să devină un primar local, undeva într-o comună din raionul Briceni. În 

acest fon de dezbateri, Igor Dodon a ieşit învingător, pentru că a adus argumente, a adus cifre, 

date. Igor nu a încurcat exportul cu importul, are idee ce înseamnă economie de piaţă, ce înseamnă 

politică”. Nicolae Pascaru s-a referit şi la probele video, care demonstrează complicitatea Maiei 

Sandu la legalizarea furtului miliardului de dolari din sistemul bancar, dar şi la concesionarea 

Aeroportului Internaţional Chişinău: „Într-adevăr, Maia Sandu este implicată în acea semnare 

colectivă a Guvernului pentru trecerea banilor din rezervele statului, pentru ca să salveze banca. 

Banca nu a fost salvată, banii s-au furat. Kroll-ul nu-i. Maia vrea să fie preşedinte. Și aici apare o 

întrebare de la oamenii simpli: Maia, banii unde-s? Ea încerca să spună: n-am semnat, n-am văzut, 

dormeam. Dar stafful socialiştilor a prezentat acele secvenţe video. A doua întrebare este problema 

Aeroportului: Maia a participat cînd s-a dat aeroportul în concesiune?” (09.11.2016); Cel mai 

longeviv premier al Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a anunţat că îl sprijină în al doilea tur al 

scrutinului prezidenţial pe candidatul Partidului Socialiştilor pentru funcţia de şef al statului, Igor 

Dodon. El a menţionat că o eventuală victorie a candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM, Maia 

Sandu, nu doar că nu-i va asigura ţării un viitor mai bun, ci, din contra, va provoca şi mai mult haos. 

Vasile Tarlev a menţionat că Moldova are nevoie de un preşedinte cu viziuni clare privind 

dezvoltarea social-economică şi care va consolida statalitatea. Acesta şi-a exprimat îngrijorarea faţă 

de declaraţiile contradictorii ale Maiei Sandu privind unirea Moldovei cu România. El a pus la 

îndoială şi capacităţile acesteia de a lupta împotriva regimului oligarhic de la guvernare, ţinînd cont 

că a făcut parte din el timp de trei ani, cît a fost ministru al Educaţiei: „Chipurile, lupta cu corupţia. 

Cum, dacă candidatul Maia Sandu a fost ultimii ani de zile la guvernare? Ea a schimbat unul după 

altul prim-miniştrii, a fost membru al Guvernului, a votat pentru furtul miliardului şi multe alte 

lucruri. De ce nu a făcut ordine? Acuma va face? Şi toate aceste minciuni, schimbarea poziţiilor, 

ba unirea cu România, ba unirea cu nu ştiu cine, cu Rusia, ba unirea cu NATO, evident că pe noi 

ne îngrijorează acest lucru” (09.11.2016); Mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale au lansat un atac furibund asupra Bisericii Ortodoxe din ţara noastră. Aceştia au 

iniţiat un proces de colectare a semnăturilor în favoarea unei iniţiative privind impozitarea 

activităţilor religioase, iar presa ancorată în tabăra Maiei Sandu a tirajat generos acest apel şi s-a 

implicat activ în promovarea loviturilor asupra Bisericii. Ce se urmăreşte prin aceste acţiuni, aflaţi 

din editorialul ce urmează. Reporterul afirmă că Biserica este instituţia care se bucură de cea mai 

mare încredere din partea populaţiei şi pilonul pe care se bazează statalitatea. De aceea, forţele 

revanşarde, care lucrează neobosit pentru a distruge Moldova, şi-au îndreptat armele împotriva celui 

mai important element şi simbol al naţiunii – credinţa creştin-ortodoxă. Este simptomatic faptul că 

la înaintare au fost scoşi adepţii Maiei Sandu, care vor să facă din idolul lor mai că nu o fecioară 

neprihănită. Cu alte cuvinte, candidatul galbenilor vrea să lovească în credinţa ortodoxă şi în 

instituţia Bisericii cu mîinile altora. Cei mai înverşunaţi susţinători ai acesteia, reprezentanţii 

homosexualilor şi ai mişcărilor feministe, au apucat primii prăjina. Această solicitare şi iniţiativă, 

promovată de către tabăra de susţinători ai Maiei Sandu, este răzbunarea pentru îndemnul făcut de 

reprezentanţii clerului către enoriaşi de a-l vota la alegerile prezidenţiale pe candidatul PSRM, Igor 

Dodon. În plus, candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM este singura care a beneficiat, în mod 

public, de susţinerea comunităţii gay-ilor şi lesbienelor, care văd în ea o şansă unică a lor spre 

libertate. De aici, şi miza mare a alegerilor de duminică, şi violenţa loviturilor din partea lor. 

Reporterul mai menţionează că autorii atacurilor asupra Bisericii au calificat gestul celor care stau 

la straja credinţei seculare a acestui neam drept implicare în politică. Ciudat şi deplasat argument 

din partea unor onegişti şi activişti obscuri, care ei înşişi se implică în politică şi ascund sursele care 

îi alimentează cu idei năstruşnice, dar, mai ales, cu galbeni. Atacurile taberei galbene a Maiei Sandu 

asupra celor sfinte şi asupra slujitorilor Bisericii nu sînt mai mult decît o lucrare diavolească. Toate 

acestea au şi o parte pozitivă. Aceea de limpezire a lucrurilor în ajunul scrutinului electoral. Acum, 

totul este mai clar. În ziua de 13 noiembrie, poporul va fi pus în faţa alegerii: ori Biserica şi cele 

sfinte, ori lucrarea lui Michiduţă. Deznodămîntul este evident (09.11.2016); Sute de şcoli închise, 

mii de cadre didactice disponibilizate şi taxe mai mari pentru cazare în căminele studenţeşti, sînt 

cîteva dintre consecinţele reformei în educaţie, în perioada în care acest domeniu a fost gestionat de 
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către Maia Sandu. O retrospectivă a contraperformanţelor înregistrate de aceasta a fost făcută de 

membrii PSRM, în cadrul unei conferinţe de presă. Reporterul spune că, potrivit informaţiilor 

prezentate de către membrii PSRM, în perioada 2011-2015 au fost închise 200 de instituţii de 

învăţămînt, iar peste 8000 de pedagogi au fost disponibilizaţi din sistemul de învăţămînt primar şi 

gimnazial. De asemenea, 69 de centre pentru copii şi tineret şi-au sistat activitatea, iar taxa pentru 

cazarea în cămine a crescut de aproape două ori. Bursa studenţilor a fost majorată în ultimii şapte 

ani o singură dată şi cu doar 10% (referitor la Maia Sandu). Ion Ceban, membru PSRM: „De ce 

tinerii n-au ieşit la vot… şi eu nu văd care ar fi rostul să iasă la vot pentru Maia Sandu, pentru că 

ceea ce s-a întîmplat a fost o batjocură totală în ultimii ani de tot ce se numeşte tineri. Locurile la 

buget reduse, taxele la cămin crescute de 3-4, pînă la 7 ori, locurile cu finanţare de la Bugetul de 

Stat au scăzut cu aproape 30%” (10.11.2016); Liderul comuniştilor a declarat, în cadrul unei 

emisiuni de la un post de televiziune, că alegerea candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM în 

funcţia de preşedinte al ţării este atît de periculoasă, încît Nicolae Timofti va părea un preşedinte 

bun: „Va fi un coşmar inimaginabil. Și la Preşedinţie, şi la Parlament. Cum zic ruşii, va fi o casă de 

nebuni”. Și Dumitru Ciubaşenco i-a avertizat pe susţinătorii săi că „Maia Sandu reprezintă astăzi 

întruchiparea răului absolut. Ea reprezintă acele puteri care au distrus Moldova în toţi aceşti ani 

şi, în cazul unei victorii la alegeri, îi vor aplica lovitura de graţie. Toate discuţiile despre 

„integrarea europeană corectă” şi „integrarea europeană incorectă” sînt aberaţii. Tot ceea ce s-a 

întîmplat în Moldova în ultimii şapte ani înseamnă, de fapt, „integrare europeană”. O altfel de 

integrare europeană, cu Maia Sandu sau fără ea, pur şi simplu, nu poate fi” (10.11.2016); 

Candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de preşedinte al ţării este proiectul 

clanurilor oligarhice prooccidentale. De această părere este jurnalistul Iurie Roşca, potrivit căruia, 

prin intermediul Maiei Sandu, forţe din exterior vor să controleze Republica Moldova. În cadrul 

şedinţei clubului de presă „Rezonanţă socială”, Iurie Roşca a accentuat că Maia Sandu este o 

marionetă, cu ajutorul căreia Occidentul vrea să controleze Republica Moldova, după calapodul 

României: „Trebuie să înţelegem că România se află acum sub controlul complet al centrelor 

occidentale de influenţă şi partidele de acolo nu mai decid nimic. Nici preşedintele, nici premierul 

nu mai are vreo legătură cu lupta politică în ţara vecină. Nouă ni se propune aceeaşi variantă – 

Maia Sandu. Interesantă coincidenţă. Poate nu-i o coincidenţă faptul că în spatele lui Hillary 

Clinton şi în spatele Maiei Sandu stă George Soros, una dintre figurile malefice. Amintesc faptul că 

el finanţează campaniile de promovare a homosexualităţii în toată lumea. Este nevoie de Maia în 

funcţia de preşedinte, ca să îndeplinească ordinele venite din afara ţării, nu neapărat de la 

Ambasada SUA, dar de la oligarhii internaţionali”. În opinia lui Roşca, declaraţiile Maiei Sandu 

privind lupta împotriva corupţiei sînt populiste, mai ales că Vlad Plahotniuc a anunţat că îl retrage 

pe candidatul PD în favoarea Maiei Sandu. Jurnalistul s-a arătat nedumerit şi de faptul că Maia 

Sandu, care declară că vrea să lupte împotriva oligarhilor şi corupţiei din ţară, acceptă să fie 

susţinută de către liderului PPDA, Andrei Năstase, care este finul de cununie al oligarhului Victor 

Ţopa, condamnat pentru şantaj: „Cei doi oligarhi, Victor şi Viorel Ţopa, vor să-l nimicească pe al 

treilea oligarh, ceea ce nu prea îmi place. Din punctul acesta de vedere, desigur că Maia Sandu, 

care a căzut în braţele tînărului cetăţean neexperimentat, nu pot să-l numesc politician, Andrei 

Năstase, nu are de gînd să lupte împotriva Ţopilor” (10.11.2016); În ultimele zile ale campaniei 

electorale, candidatul PAS, PPDA şi PLDM a manifestat un comportament arogant faţă de cetăţenii 

care i-au adresat întrebări incomode. Maia Sandu şi-a anulat întîlnirile cu oamenii, după ce a fost 

huiduită de către alegătorii din mai multe raioane. L-a delegate în acest rol pe ocolitul său, Andrei 

Năstase, care a crezut că se bucură de mai mult sprijin decît candidatul comun. Reporterul vine cu 

comentariul că, deprinsă mai mult cu munca de birou, Maia Sandu se simte stînjenită între mulţime, 

doar dacă nu este înconjurată de membrii şi simpatizanţii partidului său. În cazurile cînd a fost luată 

la rost de către alegători pentru votarea mai multor legi controversate, inclusiv cele privind furtul 

miliardului şi concesionarea Aeroportului, aceasta a fugit ruşinos. I-a fost destul să se întîmple o 

singură dată, că a şi renunţat să mai rişte să apară prin provincie (imagini cu Maia Sandu, la care 

oamenii strigă: „Să plece acasă această Maia Sandu! Să se ducă-n America! Sandu la puşcărie”). 

Reporterul spune că, în pofida acestui comportament, Maia Sandu a vrut să dreagă busuiocul în 
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cadrul dezbaterilor electorale şi a pretins că îi respectă pe toţi alegătorii, indiferent de opţiunile 

politice. De asemenea, reporterul mai menţionează că de aceleaşi primiri a avut parte şi Andrei 

Năstase, care s-a crezut mai popular ca Maia Sandu. Alegătorii şi-au manifestat la întîlnirile cu 

acesta nemulţumirile faţă de candidatul comun (imagini cu oameni care strigă „Jos Maia Sandu!”, 

„Unde-i a voastră Maia?”, „De ce ea nu a venit?”, „S-a făcut de ruşine!”). Spre final, reporterul 

susține că adepţii Maiei Sandu au adoptat un comportament agresiv şi în raport cu alegătorii care o 

criticau. În timp ce lumea scanda „Jos Maia Sandu”, un grup de activişti ai PAS a luat la îmbrînceli 

alegătorii (imagini cu aceştia). Tabăra galbenilor a devenit şi mai violentă la o întîlnire electorală 

din oraşul Ocniţa, unde Andrei Năstase a cedat nervos şi l-a luat la bătaie pe un alegător 

(11.11.2016); Alegerea Maiei Sandu în funcţia de preşedinte al ţării este periculoasă pentru viitorul 

ţării, deoarece reprezintă interesele unor forţe din exterior”, a avertizat liderul PN, Renato Usatîi: 

„Astăzi, avem o situaţie cînd, pe de o parte, este Cancelaria din SUA, care o susţine pe Maia Sandu 

şi care va încerca, în termen restrîns, să facă unirea Republicii Moldova cu România, iar eu nu sînt 

de acord cu asta” (11.11.2016). 

 Igor Dodon a avut o prezenţă pozitivă în cadrul subiectelor despre: Liderul PN, Renato 

Usatîi, şi-a îndemnat membrii şi simpatizanţii să îl voteze în cel de-al doilea tur al scrutinului 

prezidenţial pe candidatul PSRM pentru funcţia de preşedinte al ţării, Igor Dodon, deoarece va 

asigura dizolvarea Parlamentului şi va organiza alegeri parlamentare anticipate. Usatîi a precizat că 

asupra deciziei de a-l susţine pe candidatul PSRM în turul II s-a convenit anterior: „Eu pot să susţin 

doar candidatul polului de stînga, candidatul Igor Dodon. Mi-am îndeplinit promisiunea şi îi 

îndemn pe toţi susţinătorii să-l voteze pe Igor Dodon. Acum a rămas ca Igor Dodon să 

îndeplinească ceea ce a promis şi în primul tur de scrutin, şi în turul II”. Într-un mesaj postat pe o 

reţea de socializare, Igor Dodon i-a mulţumit primarului municipiului Bălţi pentru susţinere. El s-a 

arătat convins că Victoria în turul II al scrutinului îi este asigurată (06.11.2016); După anunţul 

liderului PN de a-l susţine în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale pe candidatul PSRM, şi 

fostul candidat PN pentru acest post, Dumitru Ciubaşenco, şi-a exprimat sprijinul pentru Igor 

Dodon. El şi-a îndemnat susţinătorii să iasă, în data de 13 noiembrie, la votare şi să voteze pentru 

Dodon, deoarece Maia Sandu este astăzi întruchiparea răului absolut în Republica Moldova: 

„Astăzi, poate fi o singură decizie corectă, din punct de vedere politic, cea de a-l susţine în turul II 

pe Igor Dodon. Îl susţin necondiţionat pe candidatul Igor Dodon în cel de-al doilea tur al 

scrutinului”. Fostul candidat PN pentru funcţia de preşedinte al ţării a mai punctat că alegerea lui 

Igor Dodon în postul de şef al statului va permite blocarea procesului de distrugere a Republicii 

Moldova (06.11.2016); Cetăţenii Republicii Moldova nu pot rămîne simpli spectatori în actualul 

context social-politic şi economic, ci trebuie să se implice activ în procesul electoral, pentru a 

susţine preşedintele care va pune bazele schimbării în bine. Declaraţia le aparţine membrilor 

Partidului Ruso-Slavean din Republica Moldova, care au lansat un apel către cetăţeni să-l susţină în 

turul doi al scrutinului prezidenţial pe candidatul PSRM, Igor Dodon. În opinia lor, liderul are 

printre priorităţi soluţionarea celor mai acute probleme din ţară: fraudele din sistemul bancar, 

degradarea economiei şi sărăcirea populaţiei. Liderii şi membrii Partidului Ruso-Slavean au anunţat 

că dintre candidaţii care au trecut în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Igor Dodon are toate 

capacităţile şi forţa necesară de a produce schimbări: „Ne adresăm susţinătorilor şi membrilor 

noştri de partid să depună efort ca Igor Dodon să cîştige în cel de-al doilea tur al scrutinului” 

(06.11.2016); Un alt sprijin substanţial pentru fostul ministru al Educaţiei, între executive de 

coaliţie, a venit chiar din partea guvernării de la Chişinău. Aceasta a deschis mai puţine secţii de 

votare în Federaţia Rusă, chiar dacă în această ţară se află cea mai mare diasporă de moldoveni. 

Toate acestea arată cîtă frică a băgat Igor Dodon în oponenţii săi politici, care au recurs la sprijinul 

extern contrar legislaţiei naţionale şi internaţionale. Igor Dodon a declarat că: „În primul rînd, eu 

vreau să chem toată lumea la o mobilizare maximă. Noi am obţinut un avantaj destul de important. 

Un avantaj de peste 30 de mii de voturi faţă de oponentul nostru. Eu sînt ferm convins că noi putem 

să majorăm acest avantaj şi să învingem în turul II. Eu văd că, în ultimul timp, s-au unit toate 

mass-media finanţate de SUA, televiziuni finanţate de oligarhi, în front comun împotriva mea. Nu-i 

nimic. Noi o să ţinem piept. Au fost bătălii şi mai mari, dar aceasta arată slăbiciunea voastră. 
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Uitaţi-vă ce isterie aţi ridicat voi pe reţelele de socializare. Vreţi să speriaţi pe cineva? Nu ne 

temem noi. Am văzut şi mai puternici”. Implicarea factorilor externi în campania electorală din ţara 

noastră şi jocul murdar al acestora face însă din liderul PSRM un candidat şi mai valoros. Lupta cu 

regimul care a sărăcit ţara şi care depinde acum de ultima frunză galbenă din stejarul PLDM, şi mai 

aprigă, o transformă într-o cauză naţională (06.11.2016); Republica Moldova este la un pas de a-şi 

pierde statalitatea dacă la putere se va instaura regimul Sandu-Plahotniuc. De această părere sînt 

experţii invitaţi la o emisiune din cadrul postului de televiziune „NTV Moldova”. Participanţii la 

dialog consideră că există prea multe dovezi că Maia Sandu va fi o marionetă care va îndeplini toate 

indicaţiile Occidentului şi ale regimului oligarhic. Referitor la candidatura lui Igor Dodon, Valentin 

Beniuc, rectorul IRIM a spus: „Noi statul îl pierdem acuma. Pe mine mă doare, pentru că eu am 

apărat acest stat cu arma în mînă. Eu nu vreau să-l pierd. Dodon vorbeşte despre aceea că noi 

trebuie să dezvoltăm statalitatea, să ne ridicăm din genunchi, trebuie să ridicăm economia, 

bunăstarea oamenilor, trebuie să ne construim o educaţie ca în statele normale, să-i formăm pe 

copiii noştri ca cetăţeni” (06.11.2016); Candidatul PSRM, Igor Dodon, le-a mulţumit locuitorilor 

autonomiei găgăuze pentru sprijinul din primul tur al scrutinului prezidenţial: „Faptul că peste 90% 

la sută dintre alegători au votat este pentru mine o mare onoare, o dovadă a încrederii. De aceea, 

vreau să vă mulţumesc pentru acest lucru şi vă promit că voi apăra poziţiile şi valorile despre care 

deja cunoaşteţi. Acum este însă foarte important să ne unim forţele pentru turul II. Este mai 

important ca oricînd, ca fiecare dintre noi să vină la secţiile de votare. De aceea, vă îndemn, 

haideţi, în data de 13 noiembrie, să ieşim la votare şi să demonstrăm că împreună putem apăra 

ţara”. În continuare sînt date sincroane cu oameni care îl susţin pe Igor Dodon: „Cred că şi eu 

pentru Dodon îmi voi da votul, pentru că este singurul candidat destoinic. Dacă oamenii vor vota 

pentru Maia Sandu, acest lucru va duce la distrugerea Moldovei”; „În Moldova doar Dodon ne 

oferă perspective pieţei de desfacere. Doar împreună cu Federaţia Rusă”. Reporterul menţionează 

că în primul tur al alegerilor prezidenţiale, başcanul Găgăuziei, Irina Vlah, dar şi preşedintele 

Adunării Populare a Autonomiei, Dumitru Constantinov, şi-au exprimat sprijinul în favoarea lui 

Igor Dodon (06.11.2016); Candidatul PSRM pentru funcţia de preşedinte al ţării nu va anula 

Acordul cu UE, ci va insista asupra îmbunătăţirii acestuia, încît să fie pus în prim-plan interesul 

naţional. Precizarea a fost făcută de către Igor Dodon, luni, în cadrul unor dezbateri electorale. 

Pentru a nu lăsa loc de interpretare, el a subliniat că UE este un partener strategic pentru ţara 

noastră, iar rezultatul alegerilor prezidenţiale nu vor afecta prevederea ce ţine de călătoriile fără vize 

în spaţiul comunitar. Sincron: Igor Dodon, candidatul PSRM (în cadrul unei dezbateri televizate, el 

apare în imagini alături de Maia Sandu): „Nu credeţi fobiilor şi minciunilor. Aici merge cuvîntul 

„minciună” pentru Maia Sandu şi echipa dumneaei, care spune că vor fi închise frontierele, că vor 

fi sistate vizele şi aşa mai departe. Categoric, nu. Preşedintele Dodon înseamnă colaborare în 

continuare cu UE, înseamnă păstrarea regimului fără vize cu UE, înseamnă păstrarea cetăţeniei 

române pentru cetăţenii care o au. De aceea, nu credeţi în minciuni. Vă promit că vor fi relaţii 

bune şi cu UE, şi cu Federaţia Rusă. Eu pledez pentru relaţii bune cu UE, pentru că sînt vecinii 

noştri. Acordul de asociere nu poate fi anulat de preşedinte, poate fi anulat doar de Parlament. 

Chiar astăzi la mine au fost reprezentanţi, era ambasador al UE. Bine, o întîlnire neoficială, şi nu o 

să deschid parantezele. Avem un dialog foarte bun, şi cu UE, şi cu Federaţia Rusă” (08.11.2016); 

Întrebat despre calităţile profesionale ale preşedintelui PSRM, Igor Dodon, Vladimir Voronin a 

punctat laconic. El a subliniat că în pofida deciziei anterioare a PCRM de a boicota actualul scrutin, 

alegerea este inevitabilă: „Oricum, va trebui de ales. Îl cunosc drept un membru al echipei 

organizat şi disciplinat. De aceea, oamenii care nu vor boicota alegerile, să se conducă, aşa cum 

am spus mai devreme, tot ce voi spune, dacă va fi luat în calcul, dacă cineva o să ţină cont de 

această opinie, atunci să ţină cont de această opinie. Are experienţă, are abilităţi profesionale. A 

crescut, a înfiinţat prima bursă din Moldova, a crescut pînă la postul de vicepremier. Asta 

înseamnă experienţă, asta nu se ia din drum” (08.11.2016); Cel mai longeviv premier al Republicii 

Moldova, Vasile Tarlev, a anunţat că îl sprijină în al doilea tur al scrutinului prezidenţial pe 

candidatul Partidului Socialiştilor pentru funcţia de şef al statului, Igor Dodon. El a menţionat că o 

eventuală victorie a candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM, Maia Sandu, nu doar că nu-i va 
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asigura ţării un viitor mai bun, ci, din contra, va provoca şi mai mult haos. Vasile Tarlev a 

menţionat că Moldova are nevoie de un preşedinte cu viziuni clare privind dezvoltarea social-

economică şi care va consolida statalitatea. Potrivit fostului premier, doar candidatul PSRM pentru 

funcţia de şef al statului poate să asigure o schimbare în bine: „Igor Dodon are un program 

economic, cel puţin scris, mult mai bun decît doamna Sandu. Igor Dodon are în jurul lui unii 

experţi, care vedem în turul doi, dumnealui simţind deja că a învins sau este cazul de cîştig, 

dumnealui spune clar acţiunile pe care le împărtăşesc şi eu: va păstra suveranitatea, independenţa 

Moldovei, statalitatea, integritatea teritorială şi bunăstarea populaţiei”. Fostul premier s-a arătat 

convins că Igor Dodon va cîştiga alegerile prezidenţiale. El a făcut un apel către cetăţeni să 

participe activ la votare şi să voteze pentru liderul PSRM (09.11.2016); În cadrul unei conferinţe de 

presă, membrii PSRM au menţionat că din funcţia de preşedinte al ţării, Igor Dodon va reuşi să 

promoveze activ politici care vor asigura o creştere economică stabilă, iar asta va permite 

îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi îi va determina pe tineri să rămînă acasă (10.11.2016); O 

eventuală victorie a candidatului PAS, PPDA şi PLDM la scrutinul prezidenţial va însemna 

subordonarea definitivă a Moldovei intereselor străine. De această părere sînt liderii mai multor 

formaţiuni politice, inclusiv cel al PCRM. Vladimir Voronin i-a îndemnat pe susţinătorii săi, care au 

decis să nu boicoteze alegerile, să opteze pentru candidatul PSRM, Igor Dodon. La rîndul său, 

liderul PN, Renato Usatîi, şi-a îndemnat membrii şi simpatizanţii să îl voteze în cel de-al doilea tur 

al scrutinului prezidenţial pe candidatul PSRM pentru funcţia de preşedinte al ţării, Igor Dodon: 

„Eu pot să susţin doar candidatul polului de stînga, candidatul Igor Dodon. Mi-am îndeplinit 

promisiunea şi îi îndemn pe toţi susţinătorii să-l voteze pe Igor Dodon. Acum a rămas ca Igor 

Dodon să îndeplinească ceea ce a promis şi în primul tur de scrutin, şi în turul II” (10.11.2016); 

Candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de preşedinte al ţării este proiectul 

clanurilor oligarhice prooccidentale. De această părere este jurnalistul Iurie Roşca, potrivit căruia, 

în aceste circumstanţe, experienţa şi rezultatele excepţionale din perioada cînd a deţinut funcţia de 

ministru al Economiei îl fac pe Igor Dodon favorit incontestabil al cursei electorale: „Dodon s-a 

comportat şi a lucrat reuşit în calitate de conducător de prim rang în Republica Moldova. Nu ţin 

minte ca cineva, chiar şi dintre oponenţi, să spună că Igor nu a făcut ceva corect, că nu a acţionat 

corect în situaţii de criză, cum a fost în cazul inundaţiilor, negocierilor cu Ucraina, cu România. 

Nimeni nu poate să-i reproşeze lui Igor Dodon lipsa de profesionalism, nimeni dintre oponenţi”. 

Reporterul menţionează că conform datelor celui mai recent sondaj sociologic, în cel de-al doilea 

tur al scrutinului prezidenţial, candidatul PSRM pentru funcţia de preşedinte al ţării, Igor Dodon, va 

întruni aproape 56 la sută dintre sufragii (10.11.2016); În favoarea candidatului PSRM pentru 

funcţia de preşedinte al statului s-au pronunţat reprezentanţii partidelor de stînga, ai clerului, ofiţerii 

şi veteranii, precum şi cei ai minorităţilor naţionale. Aceştia şi-au argumentat poziţia prin pericolul 

pe care îl reprezintă candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM pentru viitorul ţării noastre. 

Totodată, reporterul menţionează că şi reprezentanţii partidelor de stînga au apreciat calităţile 

profesionale ale lui Igor Dodon. Ei spun că liderul PSRM a demonstrat, în perioada în care a deţinut 

funcţia de ministru al Economiei, abilităţi de bun manager şi economist. Vladimir Voronin a 

declarat că: „Eu îl cunosc drept un membru al echipei, organizat şi disciplinat. Are experienţă, are 

abilităţi profesionale. A crescut, a înfiinţat prima bursă din Moldova, a crescut pînă la postul de 

vicepremier. Asta înseamnă experienţă, asta nu se ia din drum”. Referitor la candidatura lui Igor 

Dodon s-a expus şi Victor Stepaniuc: „Acest program de revitalizare a ţării noastre, de renovare a 

economiei şi de noi perspective pentru Republica Moldova o să vină de la preşedintele Igor Dodon, 

care sperăm duminică să fie ales”. Vasile Tarlev este de părerea că: „Igor Dodon are un program 

economic, cel puţin scris, mult mai bun decît dna Sandu. Igor Dodon are în jurul lui experţi care, în 

turul doi, văd deja că el a învins. Dumnealui spune clar acţiunile pe care le împărtăşesc şi eu. Va 

păstra suveranitatea, independenţa Moldovei, statalitatea, integritatea teritorială şi bunăstarea 

populaţiei” (11.11.2016); În autonomia găgăuză a fost organizată o acţiune electorală inedită în 

susţinerea candidatului PSRM pentru funcţia de preşedinte al ţării. Başcanul Autonomiei Găgăuze, 

Irina Vlah, a făcut apel către locuitorii autonomiei să îl voteze pe candidatul PSRM. Participanţii 

sînt convinşi că oamenii vor răspunde apelului de a ieşi duminică la votare în favoarea candidatului 
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statalist. Sincron: „Să iasă cu toţii şi să voteze pentru Igor Dodon, pentru viitorul ţării noastre, 

pentru o Găgăuzie puternică”. Reporterul menţionează că oamenii spun că au decis deja pentru cine 

vor vota la alegerile din 13 noiembrie (în imagini apare un panou cu Igor Dodon). Sincron: „Am 

votat pentru el. Vom vota pentru Igor Dodon”. În continuare, reporterul vine cu afirmaţia că 

locuitorii raionului Ceadîr-Lunga sînt convinşi că în turul doi al alegerilor prezidenţiale, pentru Igor 

Dodon vor vota 100% dintre alegători (11.11.2016); Candidatul PSRM pentru funcţia de preşedinte 

al ţării, Igor Dodon, îndeamnă poporul să-şi consolideze forţele şi să voteze duminică pentru un 

viitor mai bun al Republicii Moldova. Liderul socialiştilor le-a mulţumit reprezentanţilor partidelor 

de centru-stînga şi partidelor care militează pentru statalitate pentru sprijinul acordat în campania 

electorală: „Eu vreau să mă adresez către toţi cetăţenii Republicii Moldova. Eu chem la 

mobilizarea şi consolidarea eforturilor. Vreau să le mulţumesc tuturor liderilor partidelor de 

centru-stînga, partidelor prostataliste care au îndemnat alegătorii şi susţinătorii săi să voteze 

pentru candidatura mea. În special vreau să mulţumesc susţinătorilor şi liderilor PCRM şi PN. 

Dacă vom merge împreună şi vom fi consolidaţi şi vom ieşi toţi la vot, noi vom obţine un rezultat de 

peste 60%”. De asemenea, Igor Dodon a precizat că dacă va cîştiga acest scrutin, va face totul 

pentru ca cetăţenii Republicii Moldova să aibă un trai decent: „Eu am o motivare foarte puternică 

să înving aceste alegeri. Eu vreau şi sînt sigur că Moldova are viitor. Eu vreau ca Moldova să fie 

un stat puternic, independent, suveran, integru. Eu vreau ca și copiii noştri să trăiască în acest stat, 

nu în judeţ al altei regiuni sau al altui stat. Eu cred că lucrul acesta este posibil şi eu ştiu că 

majoritatea cetăţenilor doresc acest lucru. De aceea, îndemnul meu este: Haideţi să punem capăt 

acestei guvernări oligarhice!” (11.11.2016). 

 

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

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 1:21:49 0:06:05 1:15:44 

I Dodon 0:50:55 0:15:44 0:35:11 
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Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin 

informativ al postului de televiziune „NTV Moldova”, cel mai mediatizat subiect politic a fost 

PAS – cu 60,0%, urmat de PSRM – cu 40,0%.  

 

Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 1:26:49 0:07:18 0:21:47 0:57:44 

PSRM 0:57:52 0:24:09 0:32:18 0:01:25 
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Conotaţia reflectării: 

 

 
 

PAS a fost mediatizat în context accentuat negativ, iar PSRM a fost reflectat în context 

pozitiv, neutru și negativ.  

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota femeilor a fost de – 57,1%, 

iar cota bărbaţilor a fost de 42,9%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de 

la: 

 Art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului: „Acordînd timpi de antenă unui 

partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, 

radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi 

la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări 

neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul 

reprezentării sale parlamentare”; „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării 

pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile 

electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial”. Astfel, se atestă un dezechilibru 

între PAS şi candidatul acestuia M. Sandu şi candidatul electoral Igor Dodon şi 

subiectul politic PSRM. PAS şi candidatul acestuia la funcţia de preşedinte al 

Republicii Moldova au fost mediatizaţi în context accentuat negativ, iar candidatul 

electoral I. Dodon a fost reflectat în context accentuat pozitiv. 

 Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor 

informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, 

echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul 

subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din 

mai multe surse”. Astfel, la 06.11.2016, a fost difuzat un subiect despre declaraţiile 

făcute de liderul PN cu privire la motivele pentru care nu o va susţine pe Maia Sandu 

în turul II de scrutin: „Eu nu pot să o susţin pe Maia Sandu, pentru că este un proiect 

al Cancelariei de la Washington, un proiect al acelor americani care, în prezent, îl 

protejează pe Plahotniuc. Acele valori pentru care pledează Maia Sandu nu sînt 

acceptabile pentru mine”. Poziţia Maiei Sandu lipseşte. 

Tot la 06.11.2016 a fost şi subiectul despre liderii şi membrii Partidului Ruso-

Slavean, care au anunţat că, dintre candidaţii care au trecut în turul doi al alegerilor 

prezidenţiale, Igor Dodon are toate capacităţile şi forţa necesară de a produce 

schimbări, în ceea ce o priveşte pe Maia Sandu însă, membrii Partidului Ruso-

Slavean au menţionat că aceasta este proiectul marilor forţe din Occident, care îşi 

doresc să-şi consolideze influenţa în Republica Moldova. Poziţia Maiei Sandu 

lipseşte. 

Un alt subiect difuzat la 06.11.2016 reflectă opinia unor experţi, invitaţi la o 

emisiune din cadrul postului de televiziune „NTV Moldova”, care consideră că 

Republica Moldova este la un pas de a-şi pierde statalitatea dacă la putere se va 

instaura regimul Sandu-Plahotniuc. Participanţii la dialog consideră că există prea 

multe dovezi că Maia Sandu va fi o marionetă care va îndeplini toate indicaţiile 

Occidentului şi ale regimului oligarhic. Potrivit expertului în conflictologie Viorel 

Ciubotaru, Maia Sandu şi-a atribuit rolul de salvatoare, care promite să lupte cu 

păpuşarul şi să negocieze pe picior de egalitate cu Washingtonul şi Bruxellesul. În 

realitate, este vorba de un rol jucat fals şi utilizat ca element electoral, pentru a 

cîştiga încrederea alegătorilor: „Cum poate robul să negocieze cu stăpînul său? Cum 

poate păpuşa să negocieze cu păpuşarul? Ea poate numai să execute! Da, ea stă 

slugă în faţa adevăraţilor stăpîni, dar faţă de popor ea apare ca cea care salvează 

ţara. Din ce capcană să o salvezi? Ea recunoaşte că vrea stabilitate. Adică, se va 

forma un regim Sandu-Plahotniuc după alegeri”. Reporterul menţionează că Maia 

Sandu a fost susţinută de Vlad Plahotniuc atît în primul tur, cît şi imediat după 

acesta. Experţii au remarcat şi sprijinul masiv din România, în favoarea candidatului 
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comun al PAS, PPDA şi PLDM. Viorel Ciubotaru, expert în conflictologie: „Cine 

are interes în ea? Forţele străine, forţele externe, care numai dragoste faţă de 

Moldova nu au. În rest, tot au, tot ce ne-au adus pe noi în starea în care sîntem noi, 

cînd jumătate de ţară şi-a luat lumea în cap ca să fugă de reformele lor aici. Cei 

care au făcut aceste reforme, care ne-au adus pe noi la sapă de lemn, care au 

favorizat creşterea criminalităţii, care au făcut să scadă natalitatea şi au ridicat 

mortalitatea. Aceste forţe o promovează pe ea, pentru că ea este a lor şi este 

împotriva noastră. Și noi, cînd sîntem pe punctul de a ne întoarce ţara înapoi, noi, 

poporul Moldovei, ea vine şi ne spune să ne luăm ţara înapoi”. Rectorul Institutului 

de Relaţii Internaţionale, Valentin Beniuc, este convins că Sandu va fi agentul 

României în ţara noastră. El îşi aminteşte cum aceasta, în calitatea sa de ministru al 

Educaţiei, a blocat iniţiativa de a introduce în şcoli cursul de Istorie a Moldovei. 

Munca a peste 400 de profesori a fost aruncată la gunoi, printr-o semnătură: „A venit 

doamna Maia Sandu şi, printr-un ordin, toată truda asta de ani de zile a lichidat-o şi 

tot proiectul acesta a căzut ca iarba sub coasă. Și s-a reintrodus Istoria Românilor. 

S-a descărcat la noi un vagon de manuale de Istoria Românilor. Asta în timp ce nici 

în România nu se mai citeşte Istoria Românilor”. Legăturile Maiei Sandu cu lumea 

oligarhică s-au manifestat tot în perioada cînd era ministru, a mai spus rectorul IRIM. 

Atunci, ea le-a ordonat universităţilor să-şi transfere toate conturile în băncile din 

care, ulterior, a fost furat miliardul de dolari: „A dat o indicaţie la toate instituţiile de 

învăţămînt superior. Ca instituţiile acestea să trecem cu toate finanţele la BEM şi la 

Banca Socială. Maia Sandu nu numai că a votat prăbuşirea acestor bănci prin furtul 

respectiv, ea ne impunea pe noi să ne trecem banii în băncile acestea, care s-au 

prăbuşit mai tîrziu”. În concluzie, reporterul vine cu comentariul: „Experţii sînt 

convinşi că dacă Moldova ajunge pe mîna unei marionete a României, a 

Occidentului şi a oligarhilor, moldovenii îşi vor pierde statul”. Lipseşte poziţia 

Maiei Sandu. 

Tot la 06.11.2016 a fost difuzat subiectul despre fostul candidat PN la funcţia de şef 

al statului, Dumitru Ciubaşenco, care şi-a exprimat sprijinul pentru Igor Dodon. El şi-

a îndemnat susţinătorii să iasă în data de 13 noiembrie la votare şi să voteze pentru 

Dodon, deoarece Maia Sandu este astăzi întruchiparea răului absolut în Republica 

Moldova, mesajul a fost transmis printr-o postare pe Facebook: „Maia Sandu 

reprezintă astăzi întruchiparea răului absolut. Ea reprezintă acele puteri care au 

distrus Moldova în toţi aceşti ani şi, în cazul unei victorii la alegeri, îi vor aplica 

lovitura de graţie. Toate discuţiile despre „integrarea europeană corectă” şi 

„integrarea europeană incorectă” sînt aberaţii. Tot ceea ce s-a întîmplat în Moldova 

în ultimii şapte ani înseamnă, de fapt, „integrare europeană.” O altfel de integrare 

europeană, cu Maia Sandu sau fără ea, pur şi simplu, nu poate fi”. Lipseşte poziţia 

Maiei Sandu. 

Un al subiect din 06.11.2016 a fost „Plahotniuc face campanie pentru Sandu”. 

Oligarhul Vladimir Plahotniuc face campanie electorală pentru candidatul comun al 

PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de preşedinte al ţării. Declaraţia îi aparţine 

politicianului Sergiu Mocanu, potrivit căruia, Plahotniuc este preocupat acum de 

mobilizarea oamenilor săi pentru a o sprijini pe Maia Sandu în turul II al scrutinului. 

Mocanu atenţionează că, dacă va ajunge preşedinte candidatul dreptei, din sistemul 

bancar va mai dispărea un miliard de dolari: „Plahotniuc, la ora actuală, face 

campanie pentru Maia Sandu. Dovadă este şi cum a votat Grozeştiul. Dvs. cum 

credeţi, că satul de baştină al lui Plahotniuc ar fi votat 80% pentru Maia Sandu fără 

ca Plahotniuc să le dea liber pentru asemenea vot? Oamenii lui Plahotniuc au făcut 

campanie publicitară doar pentru Maia Sandu. Pentru turul II, Plahotniuc acum îi 

mobilizează şi mai mult, ca să voteze pentru Maia Sandu”. Politicianul a reiterat că 

rezultatul obţinut de Maia Sandu în primul tur al scrutinului prezidenţial se datorează 
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nemijlocit susţinerii din partea partidelor de dreapta, care şi-au mobilizat electoratul 

să o voteze pe candidata comună a PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de preşedinte 

al ţării. Politicianul avertizează că dacă Maia Sandu va învinge la alegerile 

prezidenţiale, nu este exclus că cetăţenii Republicii Moldova vor asista la un nou furt 

de proporţii din rezerva Băncii Naţionale: „Nu-i exclus că a doua zi, dacă ajunge 

Maia Sandu preşedinte, şi cînd dvs. răsuflaţi uşurat că v-o ajutat Plahotniuc iarăşi să 

nu cîştige Dodon, să constataţi că s-a mai furat un miliard, căci mai sînt două 

miliarde în rezerva Băncii Naţionale”. Lipseşte poziţia Maiei Sandu.  

La 06.11.2016 a fost difuzat subiectul cu titlul „Teroarea electorală în unele 

universităţi”. Studenţii mai multor universităţi sînt forţaţi să iasă la votare în data de 

13 noiembrie, pentru a vota în favoarea Maiei Sandu. Ei sînt ameninţaţi că, în cazul în 

care nu se vor conforma, nu vor putea susţine sesiunile de examene. Printre tineri se 

află şi o studentă de la USM. Ea a spus că decanul le-ar fi promis că, în cazul în care 

vor ţine cont de aceste somaţii, vor primi o zi de odihnă şi vor fi favorizaţi la 

examene. Reporter: „Tinerii cu drept de vot din instituţiile de învăţămînt sînt supuşi 

presiunilor din partea susţinătorilor Maiei Sandu. Agenţii acesteia de prin universităţi 

fac agitaţie în sălile de studii şi obligă tinerii să iasă la votare. Tînăra din imagini 

spune că cei mai mulţi studenţi sînt revoltaţi de presiunile ce sînt exercitate asupra 

lor. De frică să nu fie exmatriculată, ea ne-a solicitat să-i asigurăm anonimatul”. 

Sincron: „În timpul orelor, decanul Facultăţii Biologie ne-a spus să mergem la 

alegeri şi să o votăm pe Maia Sandu. Pentru asta, o să ne dea liber o zi, vinerea. El a 

mai spus că, dacă nu o vom vota pe ea, Europa o să se întoarcă spre noi cu spatele şi 

o să trăim în sărăcie, iar în fiecare dimineaţă vom sta la coadă, pentru a cumpăra 

lapte”. Sincron: Ne temem să ne spunem opinia, pentru că vom avea de suferit din 

această cauză. Ar putea să ne micşoreze notele sau, în general, să ne pună neadmis. 

De asemenea, ar putea să ne transfere de la buget la contract. De aceea, mulţi tac, se 

tem. Alegerea ne aparţine. Ei nu ar trebui să ne impună candidatul pentru care să 

votăm, pentru că trebuie să decidem noi”. Reporterul menţionează că, solicitat să 

comenteze acuzaţiile studenţilor, decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie a USM a 

răspuns evaziv: „Este adevărat că-i încurajez pe studenţi să participe la votare, 

datorită faptului că au participat pînă la 10%, şi nu mai mult decît atît. Decizia le 

aparţine lor. Pe acest subiect am terminat discuţia. Nu este adevărat că le sugerez 

pentru cine să voteze. Eu nu fac agitaţie şi vă rog să mă lăsaţi. După 13, veniţi după 

interviu”. În continuare, reporterul vine cu comentariul că în timp ce studenţii se plîng 

de faptul că asupra lor sînt exercitate presiuni, Maia Sandu se laudă în faţa 

telespectatorilor că oamenii care o susţin nu sînt intimidaţi, ci ar face-o din proprie 

iniţiativă. Articolul 131 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova a fost aprobat încă 

în 2014, cînd la conducerea instituţiei se afla Maia Sandu, acesta interzice propaganda 

politică în procesul educaţional. Profesorilor le este interzis să implice elevii şi 

studenţii în acţiuni politice. Lipseşte poziţia M. Sandu. 

La 08.11.2016 a fost difuzat un subiect despre declaraţiile lui Vladimir Voronin vizavi 

de candidatura Maiei Sandu la funcţia de şef al statului. Alegerea candidatului comun 

al PAS, PPDA şi PLDM în funcţia de preşedinte al ţării este atît de periculoasă pentru 

Moldova, încît Nicolae Timofti va părea un preşedinte bun. Avertizarea a fost lansată 

de către preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, în cadrul unei emisiuni de la un post 

de televiziune. Întrebat despre consecinţele unei eventuale victorii a Maiei Sandu la 

scrutinul prezidenţial, Vladimir Voronin a subliniat că asta va însemna un dezastru 

pentru ţara noastră: „Nu am văzut la ea, nici tu creativitate, nu am văzut o înţelegere 

elementară a direcţiei în care se îndreaptă acest om. Rîs cu plîns şi o ruşine 

naţională. Și cei care stau în spatele ei, care o împing, şi cei care s-au retras, dintre 

cei nouă candidaţi, care au fost şi care stau în spatele ei, care s-au retras într-un mod 

declarativ, de parcă alegătorul este un obiect ce poate fi luat dintr-o parte şi transmis 



132 

 

în partea cealaltă... Asta totul este organizat de către cei care încearcă să conducă 

Moldova din exterior”. Voronin s-a referit şi la activitatea candidatului galbenilor din 

perioada cînd a fost ministru al Educaţiei în guvernele Filat, Gaburici şi Leancă. El a 

criticat dur decizia de a închide sute de şcoli, fapt ce a dus la reducerea nivelului de 

şcolarizare: „Este o personalitate absolut incompetentă. Deşi mai trebuie să vedem de 

cîtă personalitate putem vorbi. Este o persoană incompetentă, care nu pricepe nimic. 

Ceea ce ştie ea despre scrierea documentelor FMI, acolo există, de fapt, un singur 

standard pentru toate ţările. Că ştie cum să ne bage în datorii? Pentru asta nu e 

nevoie de multă minte. Va fi un coşmar inimaginabil. Și la Preşedinţie, şi la 

Parlament. Cum zic ruşii, va fi o casă de nebuni”. Reporter: Maia Sandu a fost 

ministru al Educaţiei în perioada 2012-2015. Printre principalele realizări ale acesteia 

în perioada aflării în guvernele Filat, Gaburici şi Leancă a fost optimizarea şcolilor şi 

modificarea modului de desfăşurare a examenelor de bacalaureat. În cadrul subiectului 

nu a fost prezentată poziţia Maiei Sandu pentru a afirma sau infirma acuzaţiile aduse. 

La 09.11.2016 a fost difuzat un subiect despre declaraţiile organizaţiilor patriotice din 

ţară. Aceştia susţin că în condiţiile unui dezmăţ oligarhic la guvernare, cetăţenii 

Republicii Moldova nu pot rămîne simpli spectatori la scrutinul din 13 noiembrie. 

Nicolae Pascaru, Preşedintele Mişcării Naţionale „Voievod”: „Cînd a ieşit la 

dezbateri la Moldova-1, noi am înţeles că această femeie nu este pregătită să devină 

un primar local, undeva într-o comună din raionul Briceni. În acest fon de dezbateri, 

Igor Dodon a ieşit învingător, pentru că a adus argumente, a adus cifre, date. Igor nu 

a încurcat exportul cu importul, are idee ce înseamnă economie de piaţă, ce înseamnă 

politică”. Nicolae Pascaru s-a referit şi la probele video, care demonstrează 

complicitatea Maiei Sandu la legalizarea furtului miliardului de dolari din sistemul 

bancar, dar şi la concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău: „Într-adevăr, 

Maia Sandu este implicată în acea semnare colectivă a Guvernului pentru trecerea 

banilor din rezervele statului, pentru ca să salveze banca. Banca nu a fost salvată, 

banii s-au furat. Kroll-ul nu-i. Maia vrea să fie preşedinte. Și aici apare o întrebare 

de la oamenii simpli: Maia, banii unde-s? Ea încerca să spună: n-am semnat, n-am 

văzut, dormeam. Dar stafful socialiştilor a prezentat acele secvenţe video. A doua 

întrebare este problema Aeroportului: Maia a participat cînd s-a dat aeroportul în 

concesiune?”. În cadrul subiectului nu a fost prezentată poziţia Maiei Sandu pentru a 

afirma sau infirma acuzaţiile aduse. 

La 09.11.2016 a fost difuzat subiectul despre declaraţiile lui Vasile Tarlev referitor la 

o eventuală victorie a candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM, Maia Sandu. În 

opinia acestuia, această victorie nu doar că nu-i va asigura ţării un viitor mai bun, ci, 

din contra, va provoca şi mai mult haos. Vasile Tarlev a menţionat că Moldova are 

nevoie de un preşedinte cu viziuni clare privind dezvoltarea social-economică şi care 

va consolida statalitatea. Acesta şi-a exprimat îngrijorarea faţă de declaraţiile 

contradictorii ale Maiei Sandu privind unirea Moldovei cu România. El a pus la 

îndoială şi capacităţile acesteia de a lupta împotriva regimului oligarhic de la 

guvernare, ţinînd cont că a făcut parte din el timp de trei ani, cît a fost ministru al 

Educaţiei: „Chipurile, lupta cu corupţia. Cum, dacă candidatul Maia Sandu a fost 

ultimii ani de zile la guvernare? Ea a schimbat unul după altul prim-miniştrii, a fost 

membru al Guvernului, a votat pentru furtul miliardului şi multe alte lucruri. De ce nu 

a făcut ordine? Acuma va face? Şi toate aceste minciuni, schimbarea poziţiilor, ba 

unirea cu România, ba unirea cu nu ştiu cine, cu Rusia, ba unirea cu NATO, evident 

că pe noi ne îngrijorează acest lucru”. În cadrul subiectului nu a fost prezentată 

poziţia Maiei Sandu pentru a afirma sau infirma acuzaţiile aduse. 

La 10.11.2016 a fost difuzat subiectul despre declaraţiile jurnalistului Iurie Roşca, 

conform cărora, candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de 

preşedinte al ţării este proiectul clanurilor oligarhice prooccidentale. În opinia sa, prin 
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intermediul Maiei Sandu, forţe din exterior vor să controleze Republica Moldova. În 

cadrul şedinţei clubului de presă „Rezonanţă socială”, Iurie Roşca a accentuat că Maia 

Sandu este o marionetă, cu ajutorul căreia Occidentul vrea să controleze Republica 

Moldova, după calapodul României: „Trebuie să înţelegem că România se află acum 

sub controlul complet al centrelor occidentale de influenţă şi partidele de acolo nu 

mai decid nimic. Nici preşedintele, nici premierul nu mai are vreo legătură cu lupta 

politică în ţara vecină. Nouă ni se propune aceeaşi variantă – Maia Sandu. 

Interesantă coincidenţă. Poate nu-i o coincidenţă faptul că în spatele lui Hillary 

Clinton şi în spatele Maiei Sandu stă George Soros, una dintre figurile malefice. 

Amintesc faptul că el finanţează campaniile de promovare a homosexualităţii în toată 

lumea. Este nevoie de Maia în funcţia de preşedinte, ca să îndeplinească ordinele 

venite din afara ţării, nu neapărat de la Ambasada SUA, dar de la oligarhii 

internaţionali”. În opinia lui Roşca, declaraţiile Maiei Sandu privind lupta împotriva 

corupţiei sînt populiste, mai ales că Vlad Plahotniuc a anunţat că îl retrage pe 

candidatul PD în favoarea Maiei Sandu. Jurnalistul s-a arătat nedumerit şi de faptul că 

Maia Sandu, care declară că vrea să lupte împotriva oligarhilor şi corupţiei din ţară, 

acceptă să fie susţinută de către liderului PPDA, Andrei Năstase, care este finul de 

cununie al oligarhului Victor Ţopa, condamnat pentru şantaj: „Cei doi oligarhi, Victor 

şi Viorel Ţopa, vor să-l nimicească pe al treilea oligarh, ceea ce nu prea îmi place. 

Din punctul acesta de vedere, desigur că Maia Sandu, care a căzut în braţele tînărului 

cetăţean neexperimentat, nu pot să-l numesc politician, Andrei Năstase, nu are de 

gînd să lupte împotriva Ţopilor”. Poziţia Maiei Sandu referitor la declaraţiile făcute de 

Iurie Roşca nu a fost prezentată.  

Tot la 10.11.2016 a fost difuzat şi subiectul despre declaraţiile mai multor politicieni 

referitor la candidatura Maiei Sandu. Astfel, liderul comuniştilor a declarat, în cadrul 

unei emisiuni de la un post de televiziune, că alegerea candidatului comun al PAS, 

PPDA şi PLDM în funcţia de preşedinte al ţării este atît de periculoasă încît Nicolae 

Timofti va părea un preşedinte bun: „Va fi un coşmar inimaginabil. Și la Preşedinţie, 

şi la Parlament. Cum zic ruşii, va fi o casă de nebuni”. Și Dumitru Ciubaşenco i-a 

avertizat pe susţinătorii săi că: „Maia Sandu reprezintă astăzi întruchiparea răului 

absolut. Ea reprezintă acele puteri care au distrus Moldova în toţi aceşti ani şi, în 

cazul unei victorii la alegeri, îi vor aplica lovitura de graţie. Toate discuţiile despre 

„integrarea europeană corectă” şi „integrarea europeană incorectă” sînt aberaţii. 

Tot ceea ce s-a întîmplat în Moldova în ultimii şapte ani înseamnă, de fapt, „integrare 

europeană”. O altfel de integrare europeană, cu Maia Sandu sau fără ea, pur şi 

simplu, nu poate fi”. În cadrul subiectului nu a fost prezentată poziţia Maiei Sandu 

vizavi de afirmaţiile făcute la adresa sa. 

La 10.11.2016 a fost difuzat subiectul despre retrospectiva făcută de PSRM în cadrul 

unei conferinţe de presă pentru perioada cînd Maia Sandu ocupa funcţia de ministru al 

Educaţiei. Sute de şcoli închise, mii de cadre didactice disponibilizate şi taxe mai mari 

pentru cazare în căminele studenţeşti, sînt cîteva dintre consecinţele reformei în 

educaţie, în perioada în care acest domeniu a fost gestionat de către Maia Sandu. 

Reporterul afirmă că, potrivit informaţiilor prezentate de către membrii PSRM, în 

perioada 2011-2015 au fost închise 200 de instituţii de învăţămînt, iar peste 8000 de 

pedagogi au fost disponibilizaţi din sistemul de învăţămînt primar şi gimnazial. De 

asemenea, 69 de centre pentru copii şi tineret şi-au sistat activitatea, iar taxa pentru 

cazarea în cămine a crescut de aproape două ori. Bursa studenţilor a fost majorată în 

ultimii şapte ani o singură dată şi cu doar 10% (referitor la Maia Sandu). Ion Ceban, 

membru PSRM: „De ce tinerii n-au ieşit la vot… şi eu nu văd care ar fi rostul să iasă 

la vot pentru Maia Sandu, pentru că ceea ce s-a întîmplat a fost o batjocură totală în 

ultimii ani de tot ce se numeşte tineri. Locurile la buget reduse, taxele la cămin 

crescute de 3-4, pînă la 7 ori, locurile cu finanţare de la Bugetul de Stat au scăzut cu 
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aproape 30%”. În cadrul subiectului nu a fost prezentată poziţia Maiei Sandu vizavi 

de acuzaţiile aduse de PSRM la adresa sa. 

La 11.11.2016 a fost difuzat un subiect în care se menţionează că în ultimele zile ale 

campaniei electorale, candidatul PAS, PPDA şi PLDM a manifestat un comportament 

arogant faţă de cetăţenii care i-au adresat întrebări incomode. Maia Sandu şi-a anulat 

întîlnirile cu oamenii, după ce a fost huiduită de către alegătorii din mai multe raioane. 

L-a delegate în acest rol pe ocolitul său, Andrei Năstase, care a crezut că se bucură de 

mai mult sprijin decît candidatul comun. Reporterul vine cu comentariul că, deprinsă 

mai mult cu munca de birou, Maia Sandu se simte stînjenită între mulţime, doar dacă 

nu este înconjurată de membrii şi simpatizanţii partidului său. În cazurile cînd a fost 

luată la rost de către alegători pentru votarea mai multor legi controversate, inclusiv 

cele privind furtul miliardului şi concesionarea Aeroportului, aceasta a fugit ruşinos. I-

a fost destul să se întîmple o singură dată, că a şi renunţat să mai rişte să apară prin 

provincie (imagini cu Maia Sandu, la care oamenii strigă: „Să plece acasă această 

Maia Sandu! Să se ducă-n America! Sandu la puşcărie”). Reporterul spune că, în 

pofida acestui comportament, Maia Sandu a vrut să dreagă busuiocul în cadrul 

dezbaterilor electorale şi a pretins că îi respectă pe toţi alegătorii, indiferent de 

opţiunile politice. De asemenea, reporterul mai menţionează că de aceleaşi primiri a 

avut parte şi Andrei Năstase, care s-a crezut mai popular ca Maia Sandu. Alegătorii şi-

au manifestat la întîlnirile cu acesta nemulţumirile faţă de candidatul comun (imagini 

cu oameni care strigă „Jos Maia Sandu!”, „Unde-i a voastră Maia?”, „De ce ea nu a 

venit?”, „S-a făcut de ruşine!”). Spre final, reporterul susține că adepţii Maiei Sandu 

au adoptat un comportament agresiv şi în raport cu alegătorii care o criticau. În timp ce 

lumea scanda „Jos Maia Sandu”, un grup de activişti ai PAS a luat la îmbrînceli 

alegătorii (imagini cu aceştia). Tabăra galbenilor a devenit şi mai violentă la o întîlnire 

electorală din oraşul Ocniţa, unde Andrei Năstase a cedat nervos şi l-a luat la bătaie pe 

un alegător. În cadrul subiectului nu a fost prezentată poziţia Maiei Sandu. 

 Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”) şi b) („să nu 

fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare 

sau titluri”), art. 10 alin. (5) („Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea 

informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din 

Codul audiovizualului, cît şi art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor de 

ştiri şi de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror verdicitate poate fi 

stabilită prin metode corespunzătoare de verificare”) şi art. 7 („Radiodifuzorul care 

distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, foloseşte neautorizat 

fotografii, imagini video şi alte surse, ori calomniază, săvîrşeşte abateri profesionale 

de maximă gravitate”) din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia 

CCA nr. 127 din 26.12.2007. La 06.11.2016 a fost difuzat subiectul „Sandu cerşeşte 

voturile tinerilor”, în cadrul căruia se relatează despre nemulţumire M. Sandu de 

participarea slabă a tinerilor la scrutinul din 30 octombrie 2016. Jurnalistul vine cu 

comentariile că liderul PAS constată că studenţii au manifestat indiferenţă şi nu au 

mers la urnele de votare din cauză că sînt decepţionaţi şi dezamăgiţi de situaţia din 

ţară. Pe de altă parte, experţii în educaţie consideră că actualii studenţi sînt tinerii care 

au susţinut bacalaureatul în timp ce Maia Sandu era ministru al Educaţiei şi îşi 

amintesc de reformele draconice pe care le-a promovat în raport cu ei. Mai mult, au 

fost organizate şi proteste împotriva actualului candidat PAS, PPDA şi PLDM. Maia 

Sandu şi-a exprimat nemulţumirea faţă de pasivitatea acestei categorii de alegători. În 

opinia ei, de vină ar fi dezamăgirea tinerei generaţii de situaţia din ţară. În acest sens, 

sînt difuzate secvenţe în care M. Sandu îşi exprimă poziţia vizavi de rata mică a 

participării tinerilor la votare: „Tinerii sînt decepţionaţi. O parte din ei, o bună parte 

sînt plecaţi peste hotare tocmai din motiv că acasă se trăieşte foarte greu”. Această 

declaraţie a M. Sandu reporterul o comentează precum că oamenii care au lucrat în 
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domeniu în perioada în care liberal-democrata Maia Sandu conducea Ministerul 

Educaţiei spun că tinerii şi studenţii despre care astăzi vorbeşte candidatul pentru 

funcţia de preşedinte Maia Sandu sînt foştii elevi din acea perioadă. Condiţiile dure, 

impuse atunci elevilor de către Maia Sandu, i-au descurajat pe mii de tineri. Lăsaţi fără 

atestate şi diplome, ei au fost nevoiţi să plece din ţară. În continuare este prezentată 

sincron opinia „unui lucrător didactic”: „Copiii au plecat, deoarece au văzut metoda 

barbară cu care se luptă guvernanţii cu ei, şi anume Maia Sandu. Asta este o metodă 

barbară, deoarece copiii trebuie susţinuţi. Mai întîi trebuia copiii susţinuţi, după asta 

să li se aplice camerele astea. Eu spun înc-o dată: Noi aveam nevoie de reformă în 

educaţie, dar nu a tăia de la coadă”. Pentru o continuitate a gîndurilor, reporterul 

menţionează că metodele Maiei Sandu sînt aplicate şi astăzi de către guvernare. Iată 

cum o pomenesc pe ministrul Educaţiei, Maia Sandu, tinerii şi părinţii cînd îşi 

amintesc despre zeci de kilometri parcurşi pe jos, pe ploaie şi ninsoare, pentru a ajunge 

la şcoala din altă localitate, după ce satul lor a fost lăsat fără educaţie. Ideile preluate 

de Maia Sandu din Occident au lăsat sute de localităţi fără şcoală, iar tinerii pe care s-a 

supărat Maia Sandu pentru pasivitatea la alegeri pleacă din satele fără şcoală tocmai 

pentru că le-a fost furată perspectiva acasă. Mandatul de ministru al Maiei Sandu în 

guvernele Filat şi Leancă au fost însoţite mereu de proteste ale tinerilor. După ce i-a 

provocat să o urască, acum le cerşeşte votul (imagini din arhivă în care tinerii strigă 

„Jos Maia Sandu! Demisia!”). Urmează fraza M. Sandu: „Și vreau să le spun că-i 

aşteptăm şi la scrutinul în turul II, pe 13 noiembrie”, fiind însoţită de difuzarea unor 

imagini din arhivă în care tinerii strigă în cor „Nu vrem cameră la BAC! Maia Sandu, 

jos!”. În acest context, se dă sincron: „Maia Sandu şi-a adus aminte de tineri în 

campania electorală. Unde era Maia Sandu cînd sute de părinţi plîngeau şi solicitau o 

întîlnire cu dumneaei la Ministerul Educaţiei? Copiii, avînd note negative la 

bacalaureat, nu ştiau ce să facă. Și-a adus aminte de tineri în momentul în care are 

nevoie de voturi. Doamnă Maia Sandu, nu cerşiţi votul de la tineri, pentru că n-o să-l 

primiţi”. La finele subiectului, reporterul reaminteşte că Maia Sandu a fost ministru al 

Educaţiei în perioada 2012-2015. 

 Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”), lit. b) („să nu 

fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare 

sau titluri”) şi lit. c) („Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale 

radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi 

obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează 

situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”, art. 10 

alin. (5) („Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării 

consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din Codul 

audiovizualului, cît şi art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor de ştiri şi 

de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate poate fi 

stabilită prin metode corespunzătoare de verificare”) şi art. 7 („Radiodifuzorul care 

distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, foloseşte neautorizat 

fotografii, imagini video şi alte surse, ori calomniază, săvîrşeşte abateri profesionale 

de maximă gravitate”) din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia 

CCA nr. 127 din 26.12.2007. Astfel, la 06.11.2016 a fost difuzat subiectul „Sandu, 

speranţa imigranţilor sirieni”, în cadrul căruia sînt prezentate declaraţiile a trei 

studenţi sirieni care îşi fac studiile în Republica Moldova. Aşadar, în toiul campaniei 

electorale, la o săptămînă înainte de alegeri, pe internet a apărut un film în care 

studenţi de provenienţă arabă ce se află în ţara noastră îndeamnă oamenii să o voteze 

pe Maia Sandu. Aceasta s-a întîmplat după ce pe un site de informare din Republica 

Moldova a apărut o ştire în care se menţionează că Maia Sandu i-ar fi promis 

cancelarului german Angela Merkel că, în cazul în care cîştigă alegerile, va primi în 

Moldova 30.000 de imigranţi sirieni. Conform jurnalistei, în filmul care a apărut pe 
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reţelele de socializare, emigranţii sirieni povestesc despre compatrioţii săi şi despre 

dorinţa lor de a veni în Republica Moldova. Urmează declaraţiile acestora: „Sirienii 

nu au unde pleca. De aceea, eu cer autorităţilor din Republica Moldova să-i 

primească pe oamenii din Siria”; „Noi sîntem un popor foarte prietenos. Poate veţi 

găsi unu sau cîţiva nebuni şi violenţi. Dar, în marea majoritate, sîntem foarte buni. 

Aici vom avea o şansă de a supravieţui, de a începe o nouă viaţă”. La finalul 

subiectului, reporterul concluzionează că mii de oameni din Siria îşi leagă speranţele 

de victoria Maiei Sandu la alegerile din 13 noiembrie, numai că nu toţi dintre aceştia 

sînt gata să se adapteze modelului e viaţă al moldovenilor. 

La 07.11.2016 a fost difuzat subiectul „Ura, oferta electorală a Maiei Sandu”. În cele 

cîteva zile de pînă la deznodămîntul actualului scrutin prezidenţiale, tabăra galbenă a 

candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM, Maia Sandu, a intrat în isterie generală. 

Toată armata de trubaduri a acesteia s-a pus pe treabă, cu o înverşunare demnă de o 

cauză mai bună. Principalele arme utilizate sînt atacurile grosolane la persoană, 

intimidarea, minciuna şi ura. Reporterul spune că în lipsa unui program electoral 

închegat, Maia Sandu îi alimentează pe alegători cu promisiuni extravagante de genul: 

„Îi voi băga pe toţi la puşcărie”. O face pentru că mizează pe ignoranţa oamenilor, şi 

de ce nu ar face-o din moment ce predecesorul său, Vlad Filat, a procedat la fel şi i-a 

reuşit. Cum arată viitorul promis de Filat, din a cărui echipă a făcut parte actualul 

candidat comun al PAS, PPDA şi PLDM, alegătorii au simţit-o pe propria piele. Toţi 

cei care i-au cîntat lui Verde-Împărat, fac acum, la fel de dezinteresat, în raport cu 

Fata Mare a politicii autohtone. Sincron: Anatol Durbală, Jurnal TV: „Iată-i, iată-i 

alături (Maia Sandu şi Igor Dodon pe ecran). Omul curat, omul cinstit, omul 

competent” (despre Maia Sandu). Iată ce spunea unul dintre actualii trubaduri ai Maiei 

Sandu, în aprilie 2011, despre fostul lider al PLDM, Vlad Filat (pe ecranul din spatele 

prezentatorilor emisiunii „Ora de Ras” apar Maia Sandu şi Igor Dodon). În cadrul 

subiectului sînt difuzate secvenţe cu preoţii care au avertizat despre pericolul pe care-l 

reprezintă în ţară noul idol al forţelor revanşarde şi antinaţionale.(pe ecranul din 

spatele prezentatorilor emisiunii „Ora de Ras” apar Maia Sandu şi Igor Dodon). În 

continuare, reporterul vine cu întrebarea: „Cum a fost posibil ca în locul lui Verde-

Filat să apară Galbena-Maia? Mai bine şi mai adevărat despre Maia Sandu nici că se 

putea spune. Atîta doar că noul lider, din care se vrea a face o fecioară sfîntă a 

politicii moldoveneşti, este promovată de către aceeaşi oameni învechiţi în rele, care 

ni l-au lăudat pe Filat”. Reporterul continuă cu comentariul că în paralel cu tonele de 

zoi pe care le toarnă presa îngălbenită peste contracandidatul Maiei Sandu, ortacii 

acesteia promovează ura şi dezbinarea. 

La 07.11.2016 a fost difuzat subiectul „Cod galben de minciuni”. Reprezentanţii 

Partidului Socialiştilor au emis o avertizare „Cod galben de minciuni” din partea 

candidatului Maia Sandu. Aceştia spun că reprezentanta PAS, PPDA şi PLDM 

lansează declaraţii ipocrite şi mincinoase pentru a induce electoratul în eroare. În 

cadrul unei conferinţe de presă, membrii PSRM au prezentat mai multe imagini video, 

dar şi documente care confirmă complicitatea Maiei Sandu la mai multe decizii care 

au prejudiciat interesul naţional. Potrivit socialiştilor, prima minciună pe care încearcă 

să o acrediteze Maia Sandu ţine de faptul că nu ar fi fost membru al PLDM. Pentru a 

demonstra că aceasta minte, reprezentanţii PSRM au prezentat un video în care 

actualul candidat pentru alegerile prezidenţiale şi-a anunţat aderarea la formaţiunea 

condusă de Vlad Filat. S-a întîmplat în data de 7 septembrie 2014, iar ulterior, Sandu a 

figurat pe locul 5 în lista PLDM pentru alegerile parlamentare. Sincron: Maia Sandu 

(7 septembrie 2014): „Aleg şi eu să devin membru al echipei PLDM pentru a 

contribui la mişcarea înainte a ţării”. O altă probă demonstrează complicitatea Maiei 

Sandu la sărăcirea ţării prin legalizarea furtului miliardului de dolari din sistemul 

bancar. Potrivit deputatului PSRM, Bogdan Țîrdea, în noiembrie 2014 Maia Sandu a 
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votat, în cadrul Guvernului Leancă, pentru alocarea a 9,5 miliarde de lei de către 

Banca Naţională Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank. În martie 2015, 

aceasta a votat, deja în componenţa Guvernului Gaburici, pentru acordarea unei noi 

garanţii de stat băncilor falimentare în sumă de 5,5 miliarde de lei. Bogdan Țîrdea a 

prezentat şi stenograma şedinţelor secrete de Guvern, care demonstrează acest lucru. 

Sincron: Bogdan Țîrdea, deputat PSRM: „A fost o lovitură dramatică asupra 

securităţii naţionale. A fost o crimă asumarea de răspundere la 25 septembrie. O 

crimă, ei trebuie să facă puşcărie pentru aceasta. A fost o operaţiune de furt, în care 

Maia Sandu, economist Harvard, economist Banca Mondială, nu putea să nu 

înţeleagă ce votează. Eu îmi permit să emit ipoteza că chiar ştia şi participa 

deliberat”. Mai mult, în perioada în care era ministru al Educaţiei, Maia Sandu a 

zburat în Qatar împreună cu Vlad Filat, cu un avion privat, plătit din banii furaţi de la 

Banca de Economii, mai spun socialiştii. Zborul delegaţiei din care făcea parte şi Maia 

Sandu a avut loc în perioada 10-12 decembrie 2012, pe traseul Chişinău-Doha-

Bruxelles-Chişinău. În hotărîrea de Guvern care a fost aprobată la două săptămîni 

după acel zbor se arată că Guvernul a plătit biletele de avion şi cazarea doar pentru doi 

membri ai delegaţiei. Călătoria şi odihna celorlalţi funcţionari şi demnitari, inclusiv 

Maia Sandu, Vlad Filat şi Iurie Leancă, a fost finanţată din surse necunoscute. De 

asemenea, candidatul galben a participat la concesionarea Aeroportului Internaţional 

Chişinău. Nici în acest caz, Maia Sandu nu vrea să-şi asume participarea la fraudă, 

chiar dacă imaginile video nu pot fi contestate (imagini din arhivă în care apare Maia 

Sandu). Împotrivă s-a pronunţat atunci nu Maia Sandu, ci fostul başcan al Găgăuziei, 

Mihail Formuzal. Socialiştii au mai prezentat probe care confirmă că Maia Sandu l-a 

votat pe Andrian Candu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc în funcţia de 

Preşedinte al Parlamentului. A minţit candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM şi 

atunci cînd a declarat că va depune la CEC o contestaţie în legătură cu faptul că 

Marian Lupu, fostul candidat al PDM, a colectat semnături în 24 de ore pentru a se 

înregistra în cursa electorală 

La 09.11.2016 a fost difuzat subiectul cu titlul „Atac asupra Bisericii”. Mai mulţi 

reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale au lansat un atac furibund asupra 

Bisericii Ortodoxe din ţara noastră. Aceştia au iniţiat un proces de colectare a 

semnăturilor în favoarea unei iniţiative privind impozitarea activităţilor religioase, iar 

presa ancorată în tabăra Maiei Sandu a tirajat generos acest apel şi s-a implicat activ 

în promovarea loviturilor asupra Bisericii. Ce se urmăreşte prin aceste acţiuni, aflaţi 

din editorialul ce urmează. Reporterul afirmă că Biserica este instituţia care se bucură 

de cea mai mare încredere din partea populaţiei şi pilonul pe care se bazează 

statalitatea. De aceea, forţele revanşarde, care lucrează neobosit pentru a distruge 

Moldova, şi-au îndreptat armele împotriva celui mai important element şi simbol al 

naţiunii – credinţa creştin-ortodoxă. Este simptomatic faptul că la înaintare au fost 

scoşi adepţii Maiei Sandu, care vor să facă din idolul lor mai că nu o fecioară 

neprihănită. Cu alte cuvinte, candidatul galbenilor vrea să lovească în credinţa 

ortodoxă şi în instituţia Bisericii cu mîinile altora. Cei mai înverşunaţi susţinători ai 

acesteia, reprezentanţii homosexualilor şi ai mişcărilor feministe, au apucat primii 

prăjina. Această solicitare şi iniţiativă, promovată de către tabăra de susţinători ai 

Maiei Sandu, este răzbunarea pentru îndemnul făcut de reprezentanţii clerului către 

enoriaşi de a-l vota la alegerile prezidenţiale pe candidatul PSRM, Igor Dodon. În 

plus, candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM este singura care a beneficiat, în mod 

public, de susţinerea comunităţii gay-ilor şi lesbienelor, care văd în ea o şansă unică a 

lor spre libertate. De aici, şi miza mare a alegerilor de duminică, şi violenţa loviturilor 

din partea lor. Reporterul mai menţionează că autorii atacurilor asupra Bisericii au 

calificat gestul celor care stau la straja credinţei seculare a acestui neam drept 

implicare în politică. Ciudat şi deplasat argument din partea unor onegişti şi activişti 
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obscuri, care ei înşişi se implică în politică şi ascund sursele care îi alimentează cu 

idei năstruşnice, dar, mai ales, cu galbeni. Atacurile taberei galbene a Maiei Sandu 

asupra celor sfinte şi asupra slujitorilor Bisericii nu sînt mai mult decît o lucrare 

diavolească. Toate acestea au şi o parte pozitivă. Aceea de limpezire a lucrurilor în 

ajunul scrutinului electoral. Acum, totul este mai clar. În ziua de 13 noiembrie, 

poporul va fi pus în faţa alegerii: ori Biserica şi cele sfinte, ori lucrarea lui Michiduţă. 

Deznodămîntul este evident. În cadrul subiectului nu a fost prezentată poziţia Maiei 

Sandu vizavi de acuzaţiile aduse de PSRM la adresa sa. 
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RTR Moldova 

 

Reflectarea subiecţilor politici în cadrul emisiunilor informative: 

 

 
 

În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, 

M. Sandu a fost reflectată în volum de 56,3%, iar I. Dodon a fost mediatizat în volum de 

43,7%.  

Detaliere: 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

M Sandu 0:04:11 0:01:18 0:02:04 0:00:49 

I Dodon 0:03:15 0:01:33 0:01:42 0:00:00 
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Conotaţia reflectării:  

 

 
 

Candidaţii electorali: Maia Sandu a avut parte de o reflectare pozitivă, neutră şi negativă, iar 

Igor Dodon a fost tratat printr-o manieră pozitivă şi neutră. 

Astfel, conotaţia pozitivă pentru Maia Sandu s-a datorat difuzării subiectelor despre: 

Referitor la Acordul Republicii Moldova cu FMI, Maia Sandu a declarat: ,,Eu nu ştiu care au fost 

cerinţele, ce au fost înţelese între guvernarea Republicii Moldova şi FMI, dar cînd voi fi preşedinte, 

vă voi informa şi pe voi, pentru că consider foarte important ca înainte de a aproba programul 

condiţiilor măsurilor pentru renovare, ca despre asta să ştim fiecare din noi. Și eu o să susţin tot ce 

uşurează şi îmbunătăţeşte situaţia, atît în sectorul bancar, cît şi în sistemul bugetar, pentru că 

anume aceasta cel mai tare deranjează în programul cu FMI” (07.11.2016); Pe internet a apărut un 

spot video în care Maia Sandu s-a adresat alegătorilor în limba rusă. În spot, candidatul PAS solicită 

înţelepciunea persoanelor în vîrstă. Despre aceasta s-a vorbit în cadrul dezbaterilor electorale 

televizate ale candidaţilor la Preşedinţie. Maia Sandu consideră că toate guvernările care au fost în 

Moldova au admis şi admit greşeli la acordarea pensiilor. Reforma pensiilor este o metodă de a 

depăşi sărăcia în ţară. Sandu a numit forma necorectă de calculare a pensiilor. Candidata este 

încrezută că Moldova trebuie să se debaraseze de pensiile privilegiate (09.11.2016); Candidatul 

PAS, Maia Sandu, a ţinut o conferinţă de presă în capitală, în faţa monumentului lui Ștefan cel Mare 

şi Sfânt. Ea a promis, în caz de cîştig, că va curăţa aparatul de hoţi şi de oameni necinstiţi. Totodată, 

Sandu doreşte găsirea miliardului furat. Despre perioada căutării, candidata, la necesitate, va anunţa 

în toată ziua. De asemenea, Maia Sandu a chemat locuitorii Republicii Moldova de a lua parte la 

organizarea codului galben: ,,Dumneavoastră toţi puteţi să contribuiţi la crearea codului galben. El 

e ca şi această toamnă, frumos şi galben. Aşa trebuie să fie ţara în următoarele zile. Pe uşi, pe 

porţi, pe tot, puneţi panglici galbene, puneţi gutui galbene, dacă vreţi, ca să vadă toţi aceşti hoţi 

cîţi sîntem noi!” (10.11.2016). 

Maia Sandu a avut şi o prezenţă negativă în subiectul din 07.11.2016, despre: Politicieni, 

economişti şi experţi diferit apreciază Acordul Republicii Moldova cu FMI. Unii îl consideră o 

salvare pentru economia ţării, alţii – povară pentru locuitori. În subiect se afirmă că poziţia 

candidatului PAS, Maia Sandu, referitor la această întrebare în ultimele luni s-a schimbat diametral 

opus. Astfel, prezentatorul menţionează că în luna iunie curent, Maia Sandu considera că Acordul 

cu FMI va constitui o garanţie a unei monitorizări severe a puterii moldoveneşti din partea 
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comunităţii internaţionale. Atunci aceasta exprima optimism că noul acord cu FMI va fi semnat în 

toamna anului curent. Peste o lună, în iulie, cînd au început tratativele între Guvernul Republicii 

Moldova şi FMI, Maia Sandu a solicitat FMI ca să nu acorde bani Moldovei. Atunci, în scrisoarea 

deschisă, aceasta a scris: „Luînd în considerare ultima informaţie despre furtul din sistemul bancar, 

mă adresez FMI cu rugămintea ca să nu încheie acordul cu guvernarea Republicii Moldova pînă 

cînd nu vor fi asigurate responsabilitatea şi transparenţa procesului. Sînt serioase suspiciuni că 

unii reprezentanţi ai puterii sînt implicaţi în acest furt. Dacă FMI va acorda credit guvernării, 

atunci există riscul ca banii să fie iarăşi furaţi”. În acest context, prezentatorul menţionează că 

atunci, gestul candidatului PAS, prim-ministrul Pavel Filip l-a numit unul cinic şi iresponsabil faţă 

de cetăţenii Republicii Moldova. După cîteva luni, aflîndu-se în statutul candidaţilor pentru funcţia 

de Preşedinte, Maia Sandu nu mai este atît de categorică. 

 Igor Dodon a beneficiat de o mediatizare pozitivă în subiectele despre: Deputaţii, miniştrii şi 

alţi demnitari de rang înalt nu vor avea dubla cetăţenie. Aceasta promite candidatul PSRM, Igor 

Dodon, în cazul cîştigului la alegeri. Potrivit reprezentanţilor PSRM, la cîrma guvernării trebuie să 

se afle adevăraţi patrioţi, dar nu oameni care deschis susţin ideea unirii. Aceştia şi-au argumentat 

acest punct al platformei electorale bazîndu-se pe experienţa altor state. La sfîrşitul subiectului, 

prezentatorul afirmă că Igor Dodon, în caz de cîştig la alegeri, promite consolidarea statutului de 

neutralitate al Moldovei, aprobarea unei noi strategii a securităţii naţionale şi interzicerea 

unionismului (08.11.2016); Candidatul PSRM la funcţia de şef al statului, Igor Dodon, a salutat 

alegerea poporului american. Pe pagina sa oficială de pe o reţea socială, acesta a numit victoria lui 

Trump cîştig în tot sensul. Astfel, acesta scrie: ,,Americanii au ales un preşedinte puternic şi 

conservator, susţinător al valorilor creştine, care pledează pentru relaţii de prietenie cu Rusia. 

Cîştigul lui Trump constituie cîştigul americanilor asupra dezordinii liberale care a ruinat 

fundamentul societăţii SUA. Americanii au înţeles că trebuie să salveze valorile sale, tradiţiile, ţara 

şi, totodată, de a duce o politică mai puţin agresivă în lume şi apropierea cu Estul, în general, şi cu 

Federaţia Rusă, în special”. Se menţionează că Igor Dodon consideră că, astfel, va fi şi la noi după 

13 noiembrie, şi socialiştii vor cîştiga împreună cu cetăţenii ţării (09.11.2016); Întoarcerea 

miliardului furat, relansarea relaţiilor economice cu Rusia şi interzicerea unionismului. Aceste trei 

decrete pe care liderul socialiştilor Igor Dodon intenţionează să le semneze în primul rînd, în 

calitate de preşedinte. El a făcut declaraţia în cadrul unei conferinţe de presă. Liderul PSRM a 

subliniat şi alte priorităţi care promite că le va îndeplini la funcţia de preşedinte: crearea unui stat 

puternic, independent, salvarea neutralităţii Moldovei, identitatea poporului, ocrotirea valorilor 

creştine, statutul familiei tradiţionale etc. Pe lîngă acestea, Igor Dodon ştie cum să creeze o 

economie puternică, dezvoltarea producţiei, atragerea investiţiilor. În primul rînd, în caz de cîştig la 

alegeri, socialistul intenţionează să găsească miliardul furat. În acest sens, Igor Dodon a declarat: 

,,Miliardul trebuie întors de hoţi. De aceea, primul meu decret va privi anularea legii care pune pe 

umerii cetăţenilor întoarcerea miliardului. Al doilea decret va privi reluarea parteneriatului şi 

relaţiilor de prietenie cu Federaţia Rusă”. Totodată, se arată că Dodon intenţionează să menţină 

relaţii bune şi cu vecinii statelor UE şi să nu permită nimănui de a atenta la integritatea teritorială a 

Republicii Moldova (09.11.2016). 
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Reflectare directă (alocuţiune în cadru) şi indirectă (referire la): 

 

 
 

Candidați 

electorali 

Timp 

Total 

Total 

Direct 

Total 

Indirect 

M Sandu 0:04:11 0:01:23 0:02:48 

I Dodon 0:03:15 0:01:04 0:02:11 

 

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”, PAS a avut o prezenţă de 51,2%, iar 

PSRM – de 48,8%.  
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Detaliere:  

 

Subiecți 

politici 

Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

PAS 0:04:12 0:01:18 0:02:05 0:00:49 

PSRM 0:04:00 0:02:18 0:01:42 0:00:00 

 

Conotaţia reflectării: 

 

 
 

Subiectul politic PAS a fost reflectat printr-o conotaţie pozitivă, neutră şi negativă, iar 

PSRM a fost tratat într-o manieră accentuat pozitivă.  

Conotaţia reflectării subiecţilor politici se datorează subiectelor despre candidaţii înaintaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 
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Reflectarea subiecţilor conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

În perioada de raport, din numărul total de candidați electorali, cota femeilor a fost de – 

52,7%, iar cota bărbaţilor a fost de 47,3%.  

 

Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la 

legislația în vigoare:  

 Art. 7 alin. (2): „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice 

pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, 

în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide 

şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, 

indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; și alin. (3) din Codul 

audiovizualului: „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor 

de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod 

veridic, echilibrat şi imparţial.” Astfel, subiectul politic PSRM a fost mediatizat în 

context accentuat pozitiv.  

  

 

 

 

 

 

 

Direcţia monitorizare TV 


