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RAPORT
cu privire la rezultatele monitorizării modului
de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi
în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50
și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii
naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio
Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării
legislației electorale și audiovizuale, pentru
perioada: 30 septembrie – 09 octombrie 2019

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. 12 din Codul Electoral al Republicii Moldova,
Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea modului de reflectare a campaniei electorale de
către furnizorii naționali: „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova
Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale.
Prezentul Raport conține informații referitoare la respectarea normelor legale în reflectarea
alegerilor de către furnizorii naționali în cadrul tuturor programelor.
În temeiul prevederilor art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea
tuturor programelor furnizorilor naționali de servicii media audiovizuale: „Moldova-1”,
„Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”.
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019,
posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 2583 de subiecte, dintre care în
1238 de subiecte a fost reflectată activitatea concurenților și candidaților electorali înscriși în cursa
electorală pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33,
48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.
Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter social-politic au fost difuzate de către posturile
naționale de televiziune „Prime” (339 de subiecte), „Canal 2” (267 de subiecte), postul public de
radio „Radio Moldova” (257 de subiecte) și postul public de televiziune „Moldova-1” (240 de
subiecte), urmate de către postul public de televiziune Moldova-2” (96 de subiecte) și postul
public de radio „Radio Moldova Tineret” (39 de subiecte).
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Partidele Politice din Republica Moldova:
1. PDM – Partidul Democrat din Moldova;
2. ACUMDAPAS – Blocul Electoral „Platforma DA și PAS”;
3. PSRM – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
4. PUN – Partidul Unității Naționale;
5. PCRM – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova;
6. PNL – Partidul Național Liberal;
7. PLDM – Partidul Liberal Democrat din Moldova;
8. PPR – Partidul Popular Românesc;
9. PPSE – Partidul Politic „Stânga Europeană”;
10. PPUSB – Partidul Politic „Uniunea Salvați Basarabia”;
11. PPȘ – Partidul Politic „ȘOR”;
12. PL – Partidul Liberal;
13. PPPN – Partidul Politic „Partidul Nostru”;
14. MSPFN – Mișcarea Social Politică „Forța Nouă”;
15. PPEM – Partidul Popular European din Moldova;
16. MPSN – Mișcarea Profesioniștilor „Speranța -Nadejda”;
17. PVP – Partidul Politic „Voința Poporului”;
18. PVE – Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”;
19. POM – Partidul Politic „Partidul Oamenilor Muncii”;
20. PPDA – Partidul Politic „Democrația Acasă”.
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MOLDOVA-1
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul public de televiziune „Moldova-1” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de
difuzare: română), 39 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 4
concurenți electorali, 1 candidat independent, precum și activitatea Guvernului Republicii
Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 24 min. 54 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 16 min. 54 sec. (67,9%), urmat
de concurenții electorali – 07 min. 54 sec. (31,7%), și candidatul independent – 06 sec. (0,4%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PSRM
1.3%

CI
0.4%

ACUMDAPAS
2.1%

PUN
3.9%

PDM
24.4%
GUV
67.9%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subiecți politici
GUV
PDM
PUN
ACUMDAPAS
PSRM
CI

Timp total
16 min. 54 sec.
06 min. 04 sec.
58 sec.
32 sec.
20 sec.
06 sec.

pozitivă
46 sec.
0 sec.
09 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
16 min. 02 sec.
05 min. 35 sec.
49 sec.
32 sec.
20 sec.
06 sec.

negativă
06 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PDM – cu 24,4% (06 min. 04 sec.), urmat de
PUN – cu 3,9% (58 sec.), ACUMDAPAS – cu 2,1% (32 sec.) și PSRM – cu 1,3% (20 sec.), iar CI
i-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,4% (06 sec.).
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Conotația reflectării concurenților electorali:
0:20:10
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:17:17

0:14:24

0:11:31

0:08:38

0:05:46

0:02:53

CI

PSRM

ACUMDAPAS

PUN

PDM

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de televiziune „Moldova-1” a fost
într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați ușor pozitiv și nesemnificativ negativ. Guvernul a fost
mediatizat în tonalitate neutră și nesemnificativ pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:10:05

Timp Direct

Timp Indirect

0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

CI

PSRM

ACUMDAPAS

PUN

PDM

GUV

0:00:00

Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 PDM,
PUN, ACUMDAPAS și PSRM, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat, în
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buletinele de știri ale postului public de televiziune „Moldova-1”, de apariții directe și indirecte,
iar CI a avut doar apariții indirecte.

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul public de televiziune
„Moldova-1” a reflectat activitatea a 7 candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50.
Reflectarea candidaților electorali pe circumscripțiile uninominale:

E Ristic (CI)
2,8%

I Angheluță (CI)
S Popa (PSRM)
2,8%
2,8%

L Grozav (CI)
2,8%

V Nedelea (PDM)
4,2%

Gh Verdeș (PDM)
4,2%

A Guțu (PUN)
80,6%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Candidați
electorali
A. Guțu (PUN)
Gh. Verdeș (PDM)
V. Nedelea (PDM)
E. Ristic (CI)
I. Angheluță (CI)
S. Popa (PSRM)
L. Grozav (CI)

Timp total
58 sec.
03 sec.
03 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

pozitivă
09 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
49 sec.
03 sec.
03 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat A. Guțu (PUN) – cu 80,6% (58 sec.), urmată
de Gh. Verdeș (PDM) și V. Nedelea (PDM) – cu 4,2% (03 sec.), iar de cea mai mică pondere de
mediatizare au beneficiat E. Ristic (CI), I. Angheluță (CI), S. Popa (PSRM) și L. Grozav (CI) – cu
2,8% (02 sec.).
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Conotația reflectării candidaților electorali:
Timp Pozitiv Timp Neutru Timp Negativ

0:01:09
0:01:00
0:00:52
0:00:43
0:00:35
0:00:26
0:00:17
0:00:09

L Grozav (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

V Nedelea (PDM)

Gh Verdeș (PDM)

A Guțu (PUN)

0:00:00

Conotația reflectării celor 7 candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de televiziune
„Moldova-1” a fost într-o tonalitate neutră, cu excepția A. Guțu (PUN), care a beneficiat și de o
reflectare ușor pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:00:39

Timp Direct

Timp Indirect

0:00:35
0:00:30
0:00:26
0:00:22
0:00:17
0:00:13
0:00:09

L Grozav (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

V Nedelea (PDM)

Gh Verdeș (PDM)

0:00:00

A Guțu (PUN)

0:00:04

Din cei 7 candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33,
48 și 50 reflectați de „Moldova-1”, doar 1 a beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte,
iar restul având doar intervenții indirecte.
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Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale:

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 17

4

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 33

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri
privind 7 candidați înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17 și 33.

1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Barbați
36,8%

Femei
63,2%

Datele diagramei atestă atingerea unui echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
femeilor fiind dominantă – 63,2% (12 min. 08 sec.), iar cota bărbaților – 36,8% (07 min. 03 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul public de televiziune „Moldova-1” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de
difuzare: română), 47 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 17
concurenți electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 42 min. 04 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 40 min. 54 sec. (97,2%), urmați de
Administrația Publică Locală – 01 min. 10 sec. (2,8%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PNL
2,4%

PDM
2,5%

MPSN
2,2%

PPEM
1,9%

PSE
1,5%

PCRM
2,6%

PPDA
1,0%
PSRM
21,0%

APL
2,8%

PVP
2,8%

ACUMDAPAS
13,3%

PPȘ
3,4%

PPR
4,6%
PPPN
4,8%

PPUSB
13,3%
PL
4,9%

PUN
7,1%

MSPFN
7,9%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Candidați
electorali
PSRM
ACUMDAPAS
PPUSB
MSPFN
PUN
PL
PPPN
PPR
PPȘ
PVP
APL

Timp total
08 min. 50 sec.
05 min. 36 sec.
05 min. 36 sec.
03 min. 20 sec.
02 min. 59 sec.
02 min. 03 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 25 sec.
01 min. 10 sec.
01 min. 10 sec.

pozitivă
46 sec.
01 min. 26 sec.
01 min. 10 sec.
0 sec.
42 sec.
0 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
18 sec.

Conotație
neutră
07 min. 27 sec.
03 min. 59 sec.
04 min. 23 sec.
03 min. 20 sec.
02 min. 17 sec.
02 min. 00 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 25 sec.
38 sec.
52 sec.

negativă
37 sec.
11 sec.
03 sec.
0 sec.
0 sec.
03 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
32 sec.
0 sec.
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PCRM
PDM
PNL
MPSN
PPEM
PSE
PPDA

01 min. 05 sec.
01 min. 03 sec.
01 min. 00 sec.
55 sec.
49 sec.
38 sec.
26 sec.

0 sec.
31 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
14 sec.
0 sec.

01 min. 05 sec.
32 sec.
01 min. 00 sec.
55 sec.
49 sec.
24 sec.
26 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PSRM – cu 21% (08 min. 50 sec.), urmat de
ACUMDAPAS și PPUSB – cu 13,3% (05 min. 36 sec.), MSPFN – cu 7,9% (03 min. 20 sec.) și
PUN – cu 7,1% (02 min. 59 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat PPDA
– 1% (26 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
Timp Pozitiv Timp Neutru Timp Negativ

0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

PPDA

PSE

PPEM

MPSN

PNL

PDM

PCRM

APL

PVP

PPȘ

PPR

PPPN

PL

PUN

MSPFN

PPUSB

ACUMDAPAS

0:00:00

PSRM

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului public de televiziune „Moldova-1” a fost într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă. PSRM, ACUMDAPAS, PPUSB, PL și PVP au avut o reflectare neutră și ușor
negativă.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:07:12

Timp Direct

0:06:29

Timp Indirect

0:05:46
0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

PPDA

PSE

PPEM

MPSN

PNL

PDM

PCRM

APL

PVP

PPȘ

PPR

PPPN

PL

PUN

MSPFN

ACUMDAPAS

PPUSB

PSRM

0:00:00

Concurenții electorali la alegerile locale generale PSRM, PPUSB, ACUMDAPAS,
MSPFN, PUN, PL, PPPN, PPR, PPȘ, PVP, PCRM, PDM, PNL, MPSN, PPEM, PPDA, precum și
APL au beneficiat, în buletinele de știri ale postului public de televiziune „Moldova-1”, de apariții
directe și indirecte, iar PSE a avut doar apariții indirecte.

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, „Moldova-1” a reflectat 14 candidați pentru
Primăria mun. Chișinău și 8 candidați pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali la alegerile locale:
V Klimenco (PPȘ)
S Pcela-BL (PLD)
1.6%
2.1%

V Voznoi (PSE)
1.3%

D Țîra (PPEM)
T Cârnaț (PVP)
2.2%
2.3%
S Burlacu-BL (PUN)
2.5%
S Mihailov-BL (PDM)
2.5%
A Donică (MPSN)
2.5%

A Nesterovschi-BL
(PSRM)
0.2%

V Cebotari (PDM)
0.1%

Gh Formaniuc-BL
(PPȘ)
0.1%
S Rubțov-BL (PCRM)
0.1%
V Dorojco-BL
(PSRM)
0.1%

I Ceban (PSRM)
19.4%

L Ranogaeț (PNL)
2.8%
D Chirtoacă (PL)
4.6%
V Țurcanu (PPR)
5.3%
Renato Usatîi-BL
(PPPN)
5.6%
O Țîcu (PUN)
5.7%

V Chironda (MSPFN)
8.6%

V Munteanu (PPUSB)
15.3%
A Năstase
(ACUMDAPAS)
15.1%
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Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Concurenți electorali
I. Ceban (PSRM)
V. Munteanu (PPUSB)
A. Năstase
(ACUMDAPAS)
V. Chironda (MSPFN)
O. Țîcu (PUN)
R. Usatîi-BL (PPPN)
V. Țurcanu (PPR)
D. Chirtoacă (PL)
L. Ranogaeț (PNL)
A. Donică (MPSN)
S. Mihailov-BL (PDM)
S. Burlacu-BL (PUN)
T. Cârnaț (PVP)
D. Țîra (PPEM)
S. Pcela-BL (PLD)
V. Klimenco (PPȘ)
V. Voznoi (PSE)
A. Nesterovschi-BL
(PSRM)
V. Cebotari (PDM)
V. Dorojco-BL
(PSRM)
S. Rubțov-BL (PCRM)
Gh. Formaniuc-BL
(PPȘ)

07 min. 05 sec.
05 min. 36 sec.

pozitivă
46 sec.
01 min. 10 sec.

Conotație
neutră
06 min. 03 sec.
04 min. 23 sec.

05 min. 30 sec.
03 min. 09 sec.
02 min. 05 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 41 sec.
01 min. 00 sec.
55 sec.
55 sec.
54 sec.
50 sec.
49 sec.
46 sec.
36 sec.
29 sec.

01 min. 26 sec.
0 sec.
13 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
31 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
28 sec.
0 sec.
14 sec.

03 min. 53 sec.
03 min. 09 sec.
01 min. 52 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 38 sec.
01 min. 00 sec.
55 sec.
24 sec.
25 sec.
18 sec.
49 sec.
18 sec.
36 sec.
15 sec.

11 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
03 sec.
01 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
32 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

04 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.

04 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.

03 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.

03 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.

02 sec.

0 sec.

02 sec.

0 sec.

Timp total

negativă
16 sec.
03 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – cu 19,4% (07 min. 05 sec.),
urmat de V. Munteanu (PPUSB) – cu 15,3% (05 min. 36 sec.), A. Năstase (ACUMDAPAS) – cu
15,1% (05 min. 30 sec.), V. Chironda (MSPFN) – cu 8,6% (03 min. 09 sec.), O. Țîcu (PUN) – cu
5,7% (02 min. 05 sec.) și R. Usatîi-BL (PPPN) – cu 5,6% (02 min. 02 sec.), iar de cea mai mică
pondere de mediatizare a beneficiat Gh. Formaniuc-BL (PPȘ) – 0,1% (02 sec.).
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Conotația reflectării candidaților electorali:
Timp Pozitiv Timp Neutru Timp Negativ
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

Gh Formaniuc (BL)

V Dorojco (BL)

S Rubțov (BL)

V Cebotari

A Nesterovschi (BL)

V Voznoi

V Klimenco

S Pcela (BL)

D Țîra

T Cârnaţ

S Burlacu (BL)

S Mihailov (BL)

A Donică

L Ranogaeț

D Chirtoacă

V Țurcanu

Renato Usatîi (BL)

O Țîcu

V Chironda

A Năstase

V Munteanu

I Ceban

0:00:00

Conotația reflectării celor 14 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău și 8 candidați pentru Primăria mun. Bălți în cadrul buletinelor de știri ale postului
public de televiziune „Moldova-1” a fost într-o tonalitate neutră și pozitivă. I. Ceban (PSRM), V.
Munteanu (PPUSB) și A. Năstase (ACUMDAPAS) au beneficiat de o reflectare neutră, pozitivă
și nesemnificativ negativă, iar D. Chirtoacă (PL) și T. Cârnaț (PVP) – de o reflectare neutră și
negativă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
Timp Direct Timp Indirect

0:05:46
0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26

S Pcela (BL)

V Dorojco (BL)

S Burlacu (BL)

Renato Usatîi
(BL)

S Mihailov (BL)

S Rubțov (BL)

V Țurcanu

A Nesterovschi
(BL)
Gh Formaniuc
(BL)

O Țîcu

V Cebotari

D Chirtoacă

L Ranogaeț

A Năstase

D Țîra

V Voznoi

V Chironda

V Klimenco

V Munteanu

T Cârnaţ

I Ceban

0:00:00

A Donică

0:00:43

Din cei 14 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
8 candidați pentru Primăria Bălți, reflectați de postul nominalizat, 16 au beneficiat de intervenții
directe și apariții indirecte, iar V. Voznoi (PSE), V. Cebotari (PDM), A Nesterovschi-BL (PSRM),
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Gh Formaniuc-BL (PPȘ), S Rubțov-BL (PCRM) și V. Dorojco-BL (PSRM) având doar intervenții
indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
3,8%

Barbați
96,2%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 96,2% (37 min. 36 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 3,8% (01 min. 28 sec.).

III. ACCESUL PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ȘI VĂZ
LA SERVICIILE DE PROGRAME AUDIOVIZUALE CU CARACTER
ELECTORAL
Postul public de televiziune „Moldova-1” a asigurat accesibilitatea
persoanelor cu deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a
buletinelor de știri de la ora 21:00.

IV. DEZBATERI ELECTORALE
În cadrul dezbaterilor electorale, Postul public de televiziune „Moldova-1” a asigurat
dreptul la informare pentru persoanele cu deficiență de auz prin redarea mimico-gestuală.
02.10.2019 (ora de difuzare: 19:45) Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019
Pavel Postică (director de program „Promo – LEX”) a monitorizat corectitudinea
dezbaterilor electorale
Invitații emisiunii, candidați la funcția de primar al orașului Cahul:
 Petru Burlacu (PCRM) – 13 min.;
 Renița Sergiu (PDM) – 13 min.;
Nu au dat curs invitației:
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 Nicolae Dandiș (CI);
 Fiodor Carp (PLDM).
03.10.2019 (ora de difuzare: 19:45) Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019
Pavel Postică (director de program „Promo – LEX”) a monitorizat corectitudinea
dezbaterilor electorale
Invitații emisiunii, candidați la funcția de primar al municipiului Bălți:
 Mihailov Sergiu (PDM) – 13 min.;
 Burlacu Sergiu (PUN) – 13 min.;
 Pcela Serghei (PLD) – 13 min.
Nu a dat curs invitației:
 Renato Usatîi (PN).
04.10.2019 (ora de difuzare: 19:45) Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de primar al municipiului Comrat:
Nu au dat curs invitației:
– Anastasov Serghei (PSRM);
– Kiriakova Galina (P. Șor).
07.10.2019 (ora de difuzare: 19:45) Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019
Informarea alegătorului despre tot ce trebuie să știe despre alegeri
Invitații emisiunii:
 Dorin Cimil (președintele CEC);
 Lidia Viziru (membru CA);
 Pavel Postică (director „Promo-LEX”).
07.10.2019 (ora de difuzare: 21:15) Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019
Pavel Postică (director de program „Promo – LEX”) a monitorizat corectitudinea
dezbaterilor electorale
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat pe circumscripția nr. 17 Nisporeni
 Ana Guțu (PUN) – 13 min.
Nu au dat curs invitației:
 Ghenadie Verdeș (PDM);
 Ion Angheluță (CI);
 Emilia Ristic (CI).
08.10. 2019 (ora de difuzare: 19:45) Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019
Ion Manole (director „Promo – LEX”) a monitorizat corectitudinea dezbaterilor
electorale
Invitații emisiunii, candidați la funcția de primar al orașului Cahul:
 Eugen Osadcenko (PSRM) – 13 min.
Nu au dat curs invitației:
 Antonina Belobrova (P. Șor);
 Oleg Creciun (PDM).
09.10.2019 (ora de difuzare: 19:45) Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019
Ion Manole (director „Promo – LEX”) a monitorizat corectitudinea dezbaterilor
electorale
Invitații emisiunii, candidați la funcția de primar al municipiului Bălți:
 Mihailov Sergiu (PDM) – 13 min.;
 Burlacu Sergiu (PUN) – 13 min.;
 Pcela Serghei (PLD) – 13 min.
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 Nu a dat curs invitației:
 Renato Usatîi (PN).
09.10.2019 (ora de difuzare: 21:15) Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019
Ion Manole (director „Promo – LEX”) a monitorizat corectitudinea dezbaterilor
electorale
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat pe circumscripția nr. 33 Chișinău
 Veaceslav Nedelea (PDM) – 13 min.
Nu au dat curs invitației:
 Svetlana Popa (PSRM);
 Lidia Grozav (CI).

V. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR
DE ȘTIRI
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019,
postul public de televiziune ,,Moldova-1” a difuzat în cadrul tuturor buletinelor de știri, 778 de
subiecte, dintre care 240 de subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual
reprezintă 30,1% la sută din volumul total de știri difuzate.

Ponderea subiectelor social-politice
30.1%

Subiecte social-politice
Altele

69.9%

Astfel, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, subiectele cu caracter social-politic
difuzate de postul de televiziune „Moldova-1” au avut următoarele tematici:
30.09.2019
Pe data de 30 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 80 subiecte, dintre care 35 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Președintele CSJ, Ion Druță, renunță la funcție.
Știri, ora 09:00
Președintele CSJ, Ion Druță, renunță la funcție.
Miezul zilei, ora 13:00
Președintele CSJ, Ion Druță, a primit o citație pentru audieri din partea Procuraturii
Anticorupție; Alegerile locale din 20 octombrie vor fi analizate și de misiunea ENEMO.
Știri, ora 17:00
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Președintele CSJ, Ion Druță, a primit o citație pentru audieri din partea Procuraturii
Anticorupție; „Moldova-1” a reflectat echidistant campania electorală; Alegerile locale din 20
octombrie vor fi analizate și de misiunea ENEMO; Peste 25 de miliarde de lei au fost sustrași în
noiembrie 2014 din trei bănci, prin intermediul creditelor acordate persoanelor juridice.
Mesager, ora 19:00
Președintele CSJ, Ion Druță, a primit o citație pentru audieri din partea Procuraturii
Anticorupție; Peste 25 de miliarde de lei au fost sustrași în noiembrie 2014 din trei bănci, prin
intermediul creditelor acordate persoanelor juridice; UE ar putea acorda următoarele două tranșe
din asistența macrofinanciară până la sfârșitul anului; „Moldova-1” a reflectat echidistant
campania electorală; Au venit la Guvern să protesteze față de discursul președintelui la ONU;
Alegerile locale din 20 octombrie vor fi analizate și de misiunea ENEMO; Prioritățile candidatul
pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu Munteanu; Propunerile candidatului pentru șefia mun.
Chișinău, Victor Chironda; Soluțiile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă;
Promisiunile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban; Ruslan Codreanu sesizează
ambasadele străine despre excluderea sa din cursa electorală; Candidatul Lilia Ranogaeț s-a lansat
în campania electorală; PCRM a prezentat astăzi echipa de candidați propuși pentru funcția de
consilieri în Consiliul mun. Chișinău; Renato Usatîi vine cu noi promisiuni pentru locuitorii mun.
Bălți; Trei contestații respinse de CEC.
Mesager, ora 21:00
UE ar putea acorda următoarele două tranșe din asistența macrofinanciară până la sfârșitul
anului; Membrii CSM contestă decizia Adunării Judecătorilor de a le revoca mandatele.
Știri, ora 22:00
UE ar putea acorda următoarele două tranșe din asistența macrofinanciară până la sfârșitul
anului; Prioritățile candidatul pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu Munteanu; Propunerile
candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Victor Chironda; Soluțiile candidatului pentru șefia mun.
Chișinău, Dorin Chirtoacă; Promisiunile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban;
Ruslan Codreanu sesizează ambasadele străine despre excluderea sa din cursa electorală;
Candidatul Lilia Ranogaeț s-a lansat în campania electorală; PCRM a prezentat astăzi echipa de
candidați propuși pentru funcția de consilieri în Consiliul mun. Chișinău; Renato Usatîi vine cu
noi promisiuni pentru locuitorii mun. Bălți; Trei contestații respinse de CEC.
01.10.2019
Pe data de 01 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 84 subiecte, dintre care 34 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Membrii CSM contestă decizia Adunării Judecătorilor de a le revoca mandatele.
Știri, ora 08:00
UE ar putea acorda următoarele două tranșe din asistența macrofinanciară până la sfârșitul
anului; „Moldova-1” a reflectat echidistant campania electorală.
Știri, ora 09:00
UE ar putea acorda următoarele două tranșe din asistența macrofinanciară până la sfârșitul
anului; „Moldova-1” a reflectat echidistant campania electorală.
Miezul zilei, ora 13:00
Preselecția candidaților la funcția de procuror general al RM a fost inițiată de Ministerul
Justiției; CSM contestă hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor și cere anularea acesteia;
Sistemul judiciar va fi supus unei expertize externe; Deputatul Iurie Reniță nu exclude că ar putea
părăsi fracțiunea PPDA.
Știri, ora 17:00
Preselecția candidaților la funcția de procuror general al RM a fost inițiată de Ministerul
Justiției; CSM contestă hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor și cere anularea acesteia; SUA
continuă să verifice sistemul judiciar din RM; Deputatul Iurie Reniță nu exclude că ar putea părăsi
fracțiunea PPDA.
Mesager, ora 19:00
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Preselecția candidaților la funcția de procuror general al RM; CSM contestă hotărârea
Adunării Generale a Judecătorilor și cere anularea acesteia; Ion Druță a depus cererea de demisie
din funcția de președinte al CSJ; Sistemul judiciar va fi expus unui audit extern; Fracțiunea PDM
solicită Guvernului ca Reședința Prezidențială de la Condrița să fie transformată într-un sanatoriu
pentru persoanele în etate; Sondaj despre alegerile locale; Afirmațiile candidatului pentru șefia
mun. Chișinău, Octavian Țîcu; Soluțiile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Victor Chironda;
Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase; Anatolie Stepuleac și
Sveatoslav Mihalache nu vor participa în campania electorală pentru alegerile parlamentare; A
început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 20 octombrie 2019.
Mesager, ora 21:00
Deputatul Iurie Reniță nu exclude că ar putea părăsi fracțiunea PPDA.
Știri, ora 22:00
Ion Druță a depus cererea de demisie din funcția de președinte al CSJ; Sistemul judiciar va
fi expus unui audit extern; Fracțiunea PDM solicită Guvernului ca Reședința Prezidențială de la
Condrița să fie transformată într-un sanatoriu pentru persoanele în etate; Sondaj despre alegerile
locale; Afirmațiile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Octavian Țîcu; Soluțiile candidatului
pentru șefia mun. Chișinău, Victor Chironda; Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău,
Andrei Năstase; Anatolie Stepuleac și Sveatoslav Mihalache nu vor participa în campania
electorală pentru alegerile parlamentare; A început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile
parlamentare din 20 octombrie 2019.
02.10.2019
Pe data de 02 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 78 subiecte, dintre care 21 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Preselecția candidaților la funcția de procuror general al RM a fost inițiată de Ministerul
Justiției; Ion Druță a depus cererea de demisie din funcția de președinte al CSJ.
Știri, ora 08:00
Preselecția candidaților la funcția de procuror general al RM a fost inițiată de Ministerul
Justiției; Ion Druță a depus cererea de demisie din funcția de președinte al CSJ.
Știri, ora 09:00
Ion Druță a depus cererea de demisie din funcția de președinte al CSJ; Preselecția
candidaților la funcția de procuror general al RM a fost inițiată de Ministerul Justiției.
Miezul zilei, ora 13:00
Deputații PDM, au fost invitați la audieri în cadrul Comisiei privind tentativa de puci
anticonstituțional.
Știri, ora 17:00
Federica Mogherine, împreună cu Maia Sandu, va susține o conferință de presă.
Mesager, ora 19:00
Președintele CSJ, Ion Druță, a fost reținut pentru 72 de ore și se află în izolatorul CNA;
Federica Mogherine, împreună cu Maia Sandu, va susține o conferință de presă; Remanierile la
Guvern continuă; PPȘ vrea procuror general ales de popor; Până în data de 19 octombrie, alegătorii
pot verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale; Obiectivele candidatului pentru șefia mun.
Chișinău, Ion Ceban; Ruslan Codreanu a anunțat că va trimite un demers Guvernului, prin care va
solicita mai multe modificări în procesul de înregistrare a candidaților independenți.
Mesager, ora 21:00
Președintele CSJ, Ion Druță, a fost reținut pentru 72 de ore și se află în izolatorul CNA;
Federica Mogherine, împreună cu Maia Sandu, va susține o conferință de presă.
Știri, ora 22:00
Președintele CSJ, Ion Druță, a fost reținut pentru 72 de ore și se află în izolatorul CNA;
Până în data de 19 octombrie, alegătorii pot verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale;
Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban; Ruslan Codreanu a anunțat că va
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trimite un demers Guvernului, prin care va solicita mai multe modificări în procesul de înregistrare
a candidaților independenți.
03.10.2019
Pe data de 03 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 94 subiecte, dintre care 34 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Federica Mogherine, împreună cu Maia Sandu, va susține o conferință de presă.
Știri, ora 08:00
Federica Mogherine, împreună cu Maia Sandu, va susține o conferință de presă.
Știri, ora 09:00
Federica Mogherine, împreună cu Maia Sandu, va susține o conferință de presă.
Miezul zilei, ora 13:00
Federica Mogherine, împreună cu Maia Sandu, va susține o conferință de presă; Guvernul
a stabilit zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice.
Știri, ora 17:00
UE este gata să sporească sprijinul și asistența financiară pentru RM; Guvernul a stabilit
zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice; „Moldova-1” a reflectat echidistant
campania electorală.
Mesager, ora 19:00
UE este gata să sporească sprijinul și asistența financiară pentru RM; Guvernul a stabilit
zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice; „Moldova-1” a reflectat echidistant
campania electorală; Liderul PPDA, V. Costiuc, împreună cu alte trei persoane, au instalat corturi
în fața Președinției; Promisiunile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Victor Chironda; PVP
ar putea cere în instanță excluderea candidatului său Teodor Cârnaț; Valeriu Munteanu contestă în
instanța de judecată folosirea personalității lui Ștefan cel Mare în pliantele electorale ale lui Andrei
Năstase; Renato Usatîi declară că partidul său pretinde la victorie; Obiectivele candidatului pentru
șefia mun. Vitalie Voznoi; Nicolae Dandiș, candidat la funcția de primar, Cahul; Sergiu Rența,
candidat la funcția de primar, Cahul; Ruslan Codreanu speră că îi va fi restabilit dreptul de a
candida pentru alegerile locale.
Mesager, ora 21:00
UE este gata să sporească sprijinul și asistența financiară pentru RM; Guvernul a stabilit
zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice.
Știri, ora 22:00
UE este gata să sporească sprijinul și asistența financiară pentru RM; Guvernul a stabilit
zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice; „Moldova-1” a reflectat echidistant
campania electorală; Liderul PPDA, V. Costiuc, împreună cu alte trei persoane, au instalat corturi
în fața Președinției; Promisiunile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Victor Chironda; PVP
ar putea cere în instanță excluderea candidatului său Teodor Cârnaț; Valeriu Munteanu contestă în
instanța de judecată folosirea personalității lui Ștefan cel Mare în pliantele electorale ale lui Andrei
Năstase; Renato Usatîi declară că partidul său pretinde la victorie; Obiectivele candidatului pentru
șefia mun. Vitalie Voznoi; Nicolae Dandiș, candidat la funcția de primar, Cahul; Sergiu Rența,
candidat la funcția de primar, Cahul; Ruslan Codreanu speră că îi va fi restabilit dreptul de a
candida pentru alegerile locale.
04.10.2019
Pe data de 04 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 91 subiecte, dintre care 37 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Guvernul a stabilit zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice.
Știri, ora 08:00
UE este gata să sporească sprijinul și asistența financiară pentru RM; Guvernul a stabilit
zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice.
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Știri, ora 09:00
UE este gata să sporească sprijinul și asistența financiară pentru RM; Guvernul a stabilit
zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice.
Miezul zilei, ora 13:00
Președintele CSJ, Ion Druță, pus sub învinuire pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită;
APC solicită autorităților de la Chișinău să asigure independența instituțiilor, să reformuleze
sistemul judiciar și să investigheze frauda bancară; Dumitru Diacov a demisionat din funcția de
președinte al fracțiunii PDM în Parlament; Laetiția Constantini a evaluat gratuit sistemul de
probațiune din RM.
Știri, ora 17:00
Președintele CSJ, Ion Druță, pus sub învinuire pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită;
Dumitru Diacov a demisionat din funcția de președinte al fracțiunii PDM în Parlament; Laetiția
Constantini a evaluat gratuit sistemul de probațiune din RM.
Mesager, ora 19:00
Președintele CSJ, Ion Druță, pus sub învinuire pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită;
Rezilierea contractului de concesiune a Aeroportului; Agitația electorală în ziua alegerilor și cu o
zi înainte este interzisă; Laetiția Constantini a evaluat gratuit sistemul de probațiune din RM;
Democrații sunt gata să ofere voturile necesare pentru alegerea unui procuror european;
Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban; Prioritățile candidatului pentru
șefia mun. Chișinău, Dumitru Țîra; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău, Vlad Țurcanu; Soluțiile
candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu Munteanu; Judecătoria Chișinău a respins cererea
de chemare în judecată, depusă de Ruslan Codreanu; Candidatul la funcția de primar – Bălți, Sergiu
Burlacu; Candidatul la funcția de primar – Bălți, Sergiu Mihailov; Candidatul la funcția de primar
– Bălți, Serghei Pcela.
Mesager, ora 21:00
Judecătoria Chișinău a respins demersul procurorilor, care au solicitat arestul preventiv în
privința lui Ion Druță, președintele CSJ; Rezilierea contractului de concesiune a Aeroportului.
Știri, ora 22:00
Rezilierea contractului de concesiune a Aeroportului; Agitația electorală în ziua alegerilor
și cu o zi înainte este interzisă; Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban;
Prioritățile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Dumitru Țîra; Candidatul pentru șefia mun.
Chișinău, Vlad Țurcanu; Soluțiile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu Munteanu;
Judecătoria Chișinău a respins cererea de chemare în judecată, depusă de Ruslan Codreanu;
Candidatul la funcția de primar – Bălți, Sergiu Burlacu; Candidatul la funcția de primar – Bălți,
Sergiu Mihailov; Candidatul la funcția de primar – Bălți, Serghei Pcela.
05.10.2019
Pe data de 05 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 74 subiecte, dintre care 10 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Laetiția Constantini a evaluat gratuit sistemul de probațiune din RM.
Știri, ora 09:00
Rezilierea contractului de concesiune a Aeroportului.
Mesager, ora 19:00
Cererile pentru urna de vot mobilă; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu
Munteanu, consideră că Termoelectrica ar trebui să treacă în subordinea Primăriei; Prioritățile
candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase; Judecătoria Chișinău a constatat că
candidatul Andrei Năstase a încălcat legea electorală.
Mesager, 23:20
Cererile pentru urna de vot mobilă; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu
Munteanu, consideră că Termoelectrica ar trebui să treacă în subordinea Primăriei; Prioritățile
candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase; Judecătoria Chișinău a constatat că
candidatul Andrei Năstase a încălcat legea electorală.
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06.10.2019
Pe data de 6 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 50 subiecte, dintre care 7 cu caracter social-politic:
Miezul zilei, ora 13:00
Piața zahărului din RM este afectată de costurile de producție ridicate.
Știri, ora 17:00
Piața zahărului din RM este afectată de costurile de producție ridicate.
Mesager, ora 19:00
Parcul Valea Trandafirilor a fost reabilitat ; Noi măsuri pentru securitatea rutieră; Piața
zahărului din RM este afectată de costurile de producție ridicate.
Știri, ora 22:00
Parcul Valea Trandafirilor a fost reabilitat; Noi măsuri pentru securitatea rutieră.
07.10.2019
Pe data de 07 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 74 subiecte, dintre care 19 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Comisia de la Veneția se întrunește în această săptămână pentru a discuta reforma justiției
în RM.
Știri, ora 08:00
Comisia de la Veneția se întrunește în această săptămână pentru a discuta reforma justiției
în RM.
Miezul zilei, ora 13:00
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2.
Știri, ora 17:00
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2; Comisia de la Veneția se întrunește în această
săptămână pentru a discuta reforma justiției în RM; Membrii asociației Unirea ODIP au organizat
un flash-mob în fața Președinției.
Mesager, ora 19:00
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2; Comisia de la Veneția va prezenta raportul în
această săptămână pentru reforma justiției în RM; Membrii asociației Unirea ODIP au organizat
un flash-mob în fața Președinției; Funcționarii publici care se vor implica în campania electorală
în timpul orelor de muncă riscă sancțiuni; Sondaj pentru candidații la funcția de primar al mun.
Chișinău; Doi candidați la funcția de primar al Chișinăului cer excluderea lui Ion Ceban din cursa
electorală; Prioritățile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban.
Știri, ora 22:00
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2; Comisia de la Veneția va prezenta raportul în
această săptămână pentru reforma justiției în RM; Funcționarii publici care se vor implica în
campania electorală în timpul orelor de muncă riscă sancțiuni; Sondaj pentru candidații la funcția
de primar al mun. Chișinău; Doi candidați la funcția de primar al Chișinăului cer excluderea lui
Ion Ceban din cursa electorală; Prioritățile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban.
08.10.2019
Pe data de 08 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 77 subiecte, dintre care 26 cu caracter social-politic:
Miezul zilei, ora 13:00
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, este cercetat penal pentru spălare de bani în proporții
deosebit de mari.
Știri, ora 17:00
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, este cercetat penal pentru spălare de bani în proporții
deosebit de mari.
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Mesager, ora 19:00
Curtea de Apel Chișinău a validat mandatul de primar a lui Andrei Năstase; Fostul lider al
PDM, Vlad Plahotniuc, este cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari;
Deputații PDM au refuzat să se prezinte la ședința Comisiei de Anchetă privind puciul
anticonstituțional; Deputații PDM au înregistrat la Parlament un proiect de lege privind
modificarea legii cu privire la Procuratură; CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru
alegerile locale; Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase;
Candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Octavian Țîcu; Afirmațiile făcute de candidatului pentru
șefia mun. Chișinău, Vlad Țurcanu; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău Andrei Donică se
retrage din cursa electorală; Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia luată de autoritatea electorală
prin care candidatul independent Ruslan Codreanu a fost scos din cursa electorală; Persoanele cu
dizabilități și cele de etnie romă continuă să fie discriminate în procesul electoral; „Moldova-1” și
„Moldova-2” au reflectat corect și echidistant campania electorală; Ana Guțu promite că va fi
vocea unirii în Parlamentul de la Chișinău.
Știri, ora 22:00
Deputații PDM au refuzat să se prezinte la ședința Comisiei de Anchetă privind puciul
anticonstituțional; CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile locale; Curtea de
Apel Chișinău a validat mandatul de primar a lui Andrei Năstase; Obiectivele candidatului pentru
șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase; Candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Octavian Țîcu;
Afirmațiile făcute de candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Vlad Țurcanu; Candidatul pentru
șefia mun. Chișinău Andrei Donică se retrage din cursa electorală; Curtea de Apel Chișinău a
anulat decizia luată de autoritatea electorală prin care candidatul independent Ruslan Codreanu a
fost scos din cursa electorală; Persoanele cu dizabilități și cele de etnie romă continuă să fie
discriminate în procesul electoral; „Moldova-1” și „Moldova-2” au reflectat corect și echidistant
campania electorală; Ana Guțu promite că va fi vocea unirii în Parlamentul de la Chișinău.
09.10.2019
Pe data de 09 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total, în
cadrul tuturor buletinelor de știri, 76 subiecte, dintre care 17 cu caracter social-politic:
Miezul zilei, ora 13:00
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2.
Știri, ora 17:00
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2.
Mesager, ora 19:00
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2; Candidatului pentru șefia mun. Chișinău
Andrei Năstase despre validarea alegerilor din 2018; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău Ion
Ceban despre programul său electoral; Ruslan Codreanu a depus repetat actele de înscriere în cursa
electorală la CEC; Propunerile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu Munteanu;
Proiectele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Victor Chironda; Candidatul Valerii Klimenco
a acuzat PSRM-ul că nu a îndeplinit nici o promisiune electorală din 2015; Prioritățile candidatului
Eugen Osadcenko.
Știri, ora 22:00
Candidatului pentru șefia mun. Chișinău Andrei Năstase despre validarea alegerilor din
2018; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău Ion Ceban despre programul său electoral; Ruslan
Codreanu a depus repetat actele de înscriere în cursa electorală la CEC; Propunerile candidatului
pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu Munteanu; Proiectele candidatului pentru șefia mun. Chișinău,
Victor Chironda; Candidatul Valerii Klimenco a acuzat PSRM-ul că nu a îndeplinit nici o
promisiune electorală din 2015; Prioritățile candidatului Eugen Osadcenko.
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VI. ALTE PROGRAME
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul de televiziune „Moldova-1” a
difuzat următoarele emisiuni: Bună dimineața; Bună dimineața de Weekend; Musafirul; O
Demivorbă cu Ilona Spătaru; Abraziv; ArtClub; Artelier; Acces limitat; Cine vine la noi?;
Cuvintele credinței; Educație pentru carieră; Erudit Café; Evantai folcloric; Fillere; La datorie;
Ring Star; Săptămâna sportivă; Concerte; Eroi printre oameni; Filme documentare și artistice.
Cu caracter politic sunt: Mă informez și votez: Alegeri locale – 2019 (dezbateri electorale),
Настоящее время – BBG; Focus Europa.
Ciclul de emisiuni Настоящее время (știri externe retransmise de către BBG) sunt
difuzate zilnic, la orele: 04:05 și 22:15, iar în zilele weekend la ora: 04:05.
Emisiunea Focus Europa abordează evenimentele de rezonanță și fenomenele din statele
europene. Este difuzata în fiecare zi de luni, la ora 20:25.
Pur și Simplu este o emisiune realizată de Europa Liberă, care dezbate realitățile
socioeconomice din țară, conține reportaje de investigații, dar și despre modul de viață al
moldovenilor. Este difuzată de luni până vineri la ore diferite.

VII. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE
EDUCAȚIE ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul public de televiziune „Moldova-1” nu a difuzat publicitate
electorală. Spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor au fost difuzate:
Alegeri parlamentare noi: CEC 1 – 04 min. 17 sec.; CEC 2 – 08 min. 40 sec., CEC 3 – 06
min. 07 sec., CEC 4 – 05 min. 02 sec., cu o durată totală de 23 min. 46 sec.
Alegeri locale generale: CEC 4 ru – 05 min. 37 sec., CEC 5 ro – 05 min. 25 sec., CEC 5
ru – 05 min., CEC 1 – 04 min. 17 sec., cu o durată totală de – 19 min. 19 sec.

VIII. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ȘI
DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul public de televiziune „Moldova-1” în
modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, nu a
admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul public
de televiziune „Moldova-1” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră,
pozitivă și ușor negativă.
Prin urmare, se constată că postul public de televiziune „Moldova-1” nu a comis încălcări
de la prevederile legale cu privire la reflectarea campaniei electorale.
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MOLDOVA-2
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul public de televiziune „Moldova-2” în cadrul buletinelor de știri de la ora 21:30 (limba de
difuzare: română), 39 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 4
concurenți electorali, 1 candidat independent, precum și activitatea Guvernului Republicii
Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 24 min. 54 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 16 min. 54 sec. (67,9%), urmat
de concurenții electorali – 07 min. 54 sec. (31,7%), și candidatul independent – 06 sec. (0,4%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PSRM
1.3%

CI
0.4%

ACUMDAPAS
2.1%

PUN
3.9%

PDM
24.4%
GUV
67.9%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subiecți politici
GUV
PDM
PUN
ACUMDAPAS
PSRM
CI

Timp total
16 min. 54 sec.
06 min. 04 sec.
58 sec.
32 sec.
20 sec.
06 sec.

pozitivă
46 sec.
0 sec.
09 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
16 min. 02 sec.
05 min. 35 sec.
49 sec.
32 sec.
20 sec.
06 sec.

negativă
06 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PDM – cu 24,4% (06 min. 04 sec.), urmat de
PUN – cu 3,9% (58 sec.), ACUMDAPAS – cu 2,1% (32 sec.) și PSRM – cu 1,3% (20 sec.), iar CI
i-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,4% (06 sec.).
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Conotația reflectării concurenților electorali:
0:20:10
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:17:17

0:14:24

0:11:31

0:08:38

0:05:46

0:02:53

CI

PSRM

ACUMDAPAS

PUN

PDM

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de televiziune „Moldova-2” a fost
într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați ușor pozitiv și nesemnificativ negativ. Guvernul a fost
mediatizat în tonalitate neutră și nesemnificativ pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:10:05

Timp Direct

Timp Indirect

0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

CI

PSRM

ACUMDAPAS

PUN

PDM

GUV

0:00:00

Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 PDM,
PUN, ACUMDAPAS și PSRM, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat, în
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buletinele de știri ale postului public de televiziune „Moldova-2”, de apariții directe și indirecte,
iar CI a avut doar apariții indirecte.

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul public de televiziune
„Moldova-2” a reflectat activitatea a 7 candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50.
Reflectarea candidaților electorali pe circumscripțiile uninominale:

E Ristic (CI)
2,8%

I Angheluță (CI)
S Popa (PSRM)
2,8%
2,8%

L Grozav (CI)
2,8%

V Nedelea (PDM)
4,2%

Gh Verdeș (PDM)
4,2%

A Guțu (PUN)
80,6%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Candidați
electorali
A. Guțu (PUN)
Gh. Verdeș (PDM)
V. Nedelea (PDM)
E. Ristic (CI)
I. Angheluță (CI)
S. Popa (PSRM)
L. Grozav (CI)

Timp total
58 sec.
03 sec.
03 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

pozitivă
09 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
49 sec.
03 sec.
03 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat A. Guțu (PUN) – cu 80,6% (58 sec.), urmată
de Gh. Verdeș (PDM) și V. Nedelea (PDM) – cu 4,2% (03 sec.), iar de cea mai mică pondere de
mediatizare au beneficiat E. Ristic (CI), I. Angheluță (CI), S. Popa (PSRM) și L. Grozav (CI) – cu
2,8% (02 sec.).
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Conotația reflectării candidaților electorali:
Timp Pozitiv Timp Neutru

0:01:09

Timp Negativ

0:01:00
0:00:52
0:00:43
0:00:35
0:00:26
0:00:17
0:00:09

L Grozav (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

V Nedelea (PDM)

Gh Verdeș (PDM)

A Guțu (PUN)

0:00:00

Conotația reflectării celor 7 candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de televiziune
„Moldova-2” a fost într-o tonalitate neutră, cu excepția A. Guțu (PUN), care a beneficiat de o
reflectare neutră și ușor pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:00:39

Timp Direct

Timp Indirect

0:00:35
0:00:30
0:00:26
0:00:22
0:00:17
0:00:13
0:00:09

L Grozav (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

V Nedelea (PDM)

Gh Verdeș (PDM)

0:00:00

A Guțu (PUN)

0:00:04

Din cei 7 candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33,
48 și 50 reflectați de „Moldova-2”, doar 1 a beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte,
iar restul având doar intervenții indirecte.
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Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale:

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 17

4

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 33

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri
privind 7 candidați înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17 și 33.

1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Barbați
36,8%

Femei
63,2%

Datele diagramei atestă atingerea unui echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
femeilor fiind dominantă – 63,2% (12 min. 08 sec.), iar cota bărbaților – 36,8% (07 min. 03 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul public de televiziune „Moldova-2” în cadrul buletinelor de știri de la ora 21:30 (limba de
difuzare: română), 47 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 17
concurenți electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 42 min. 04 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 40 min. 54 sec. (97,2%), urmați de
Administrația Publică Locală – 01 min. 10 sec. (2,8%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PNL
2,4%

PDM
2,5%

MPSN
2,2%

PPEM
1,9%

PSE
1,5%

PCRM
2,6%

PPDA
1,0%
PSRM
21,0%

APL
2,8%

PVP
2,8%

ACUMDAPAS
13,3%

PPȘ
3,4%

PPR
4,6%
PPPN
4,8%

PPUSB
13,3%
PL
4,9%

PUN
7,1%

MSPFN
7,9%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Candidați
electorali
PSRM
ACUMDAPAS
PPUSB
MSPFN
PUN
PL
PPPN
PPR
PPȘ
PVP

Timp total
08 min. 50 sec.
05 min. 36 sec.
05 min. 36 sec.
03 min. 20 sec.
02 min. 59 sec.
02 min. 03 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 25 sec.
01 min. 10 sec.

pozitivă
46 sec.
01 min. 26 sec.
01 min. 10 sec.
0 sec.
42 sec.
0 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
07 min. 27 sec.
03 min. 59 sec.
04 min. 23 sec.
03 min. 20 sec.
02 min. 17 sec.
02 min. 00 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 25 sec.
38 sec.

negativă
37 sec.
11 sec.
03 sec.
0 sec.
0 sec.
03 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
32 sec.
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APL
PCRM
PDM
PNL
MPSN
PPEM
PSE
PPDA

01 min. 10 sec.
01 min. 05 sec.
01 min. 03 sec.
01 min. 00 sec.
55 sec.
49 sec.
38 sec.
26 sec.

18 sec.
0 sec.
31 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
14 sec.
0 sec.

52 sec.
01 min. 05 sec.
32 sec.
01 min. 00 sec.
55 sec.
49 sec.
24 sec.
26 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PSRM – cu 21% (08 min. 50 sec.), urmat de
ACUMDAPAS și PPUSB – cu 13,3% (05 min. 36 sec.), MSPFN – cu 7,9% (03 min. 20 sec.) și
PUN – cu 7,1% (02 min. 59 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat PPDA
– 1% (26 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
Timp Pozitiv

0:10:05

Timp Neutru

Timp Negativ

0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

PPDA

PSE

PPEM

MPSN

PNL

PDM

PCRM

APL

PVP

PPȘ

PPR

PPPN

PL

PUN

MSPFN

PPUSB

ACUMDAPAS

0:00:00

PSRM

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului public de televiziune „Moldova-2” a fost într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă. PSRM, ACUMDAPAS, PPUSB, PL și PVP au avut o reflectare neutră și ușor
negativă.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:07:12

Timp Direct

0:06:29

Timp Indirect

0:05:46
0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

PPDA

PSE

PPEM

MPSN

PNL

PDM

PCRM

APL

PVP

PPȘ

PPR

PPPN

PL

PUN

MSPFN

ACUMDAPAS

PPUSB

PSRM

0:00:00

Concurenții electorali la alegerile locale generale PSRM, PPUSB, ACUMDAPAS,
MSPFN, PUN, PL, PPPN, PPR, PPȘ, PVP, PCRM, PDM, PNL, MPSN, PPEM, PPDA, precum și
APL au beneficiat, în buletinele de știri ale postului public de televiziune „Moldova-2”, de apariții
directe și indirecte, iar PSE a avut doar apariții indirecte.

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, „Moldova-2” a reflectat 14 candidați pentru
Primăria mun. Chișinău și 8 candidați pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali la alegerile locale:
V Klimenco (PPȘ)
S Pcela-BL (PLD)
1.6%
2.1%

V Voznoi (PSE)
1.3% A Nesterovschi-

D Țîra (PPEM)
T Cârnaț (PVP)
2.2%
2.3%
S Burlacu-BL (PUN)
2.5%
S Mihailov-BL (PDM)
2.5%

BL (PSRM)
0.2%

A Donică (MPSN)
2.5%

V Cebotari
(PDM)
0.1%

Gh Formaniuc-BL
(PPȘ)
0.1%
S Rubțov-BL (PCRM)
0.1%
V Dorojco-BL
(PSRM)
0.1%

I Ceban (PSRM)
19.4%

L Ranogaeț (PNL)
2.8%
D Chirtoacă (PL)
4.6%
V Țurcanu (PPR)
5.3%
Renato Usatîi-BL
(PPPN)
5.6%
O Țîcu (PUN)
5.7%

V Chironda (MSPFN)
8.6%

V Munteanu (PPUSB)
15.3%
A Năstase
(ACUMDAPAS)
15.1%
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Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Concurenți electorali
I. Ceban (PSRM)
V. Munteanu (PPUSB)
A. Năstase
(ACUMDAPAS)
V. Chironda (MSPFN)
O. Țîcu (PUN)
R. Usatîi-BL (PPPN)
V. Țurcanu (PPR)
D. Chirtoacă (PL)
L. Ranogaeț (PNL)
A. Donică (MPSN)
S. Mihailov-BL (PDM)
S. Burlacu-BL (PUN)
T. Cârnaț (PVP)
D. Țîra (PPEM)
S. Pcela-BL (PLD)
V. Klimenco (PPȘ)
V. Voznoi (PSE)
A. Nesterovschi-BL
(PSRM)
V. Cebotari (PDM)
V. Dorojco-BL
(PSRM)
S. Rubțov-BL (PCRM)
Gh. Formaniuc-BL
(PPȘ)

07 min. 05 sec.
05 min. 36 sec.

pozitivă
46 sec.
01 min. 10 sec.

Conotație
neutră
06 min. 03 sec.
04 min. 23 sec.

05 min. 30 sec.
03 min. 09 sec.
02 min. 05 sec.
02 min. 02 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 41 sec.
01 min. 00 sec.
55 sec.
55 sec.
54 sec.
50 sec.
49 sec.
46 sec.
36 sec.
29 sec.

01 min. 26 sec.
0 sec.
13 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
31 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
28 sec.
0 sec.
14 sec.

03 min. 53 sec.
03 min. 09 sec.
01 min. 52 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 38 sec.
01 min. 00 sec.
55 sec.
24 sec.
25 sec.
18 sec.
49 sec.
18 sec.
36 sec.
15 sec.

11 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
03 sec.
01 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
32 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

04 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.

04 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.

03 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.

03 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.

02 sec.

0 sec.

02 sec.

0 sec.

Timp total

negativă
16 sec.
03 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – cu 19,4% (07 min. 05 sec.),
urmat de V. Munteanu (PPUSB) – cu 15,3% (05 min. 36 sec.), A. Năstase (ACUMDAPAS) – cu
15,1% (05 min. 30 sec.), V. Chironda (MSPFN) – cu 8,6% (03 min. 09 sec.), O. Țîcu (PUN) – cu
5,7% (02 min. 05 sec.) și R. Usatîi-BL (PPPN) – cu 5,6% (02 min. 02 sec.), iar de cea mai mică
pondere de mediatizare a beneficiat Gh. Formaniuc-BL (PPȘ) – 0,1% (02 sec.).
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Conotația reflectării candidaților electorali:
Timp Pozitiv

Timp Neutru

Timp Negativ

0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

Gh Formaniuc (BL)

V Dorojco (BL)

S Rubțov (BL)

V Cebotari

A Nesterovschi (BL)

V Voznoi

V Klimenco

S Pcela (BL)

D Țîra

T Cârnaţ

S Burlacu (BL)

S Mihailov (BL)

A Donică

L Ranogaeț

D Chirtoacă

V Țurcanu

Renato Usatîi (BL)

O Țîcu

V Chironda

A Năstase

V Munteanu

I Ceban

0:00:00

Conotația reflectării celor 14 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău și 8 candidați pentru Primăria mun. Bălți în cadrul buletinelor de știri ale postului
public de televiziune „Moldova-2” a fost într-o tonalitate neutră și pozitivă. I. Ceban (PSRM), V.
Munteanu (PPUSB) și A. Năstase (ACUMDAPAS) au beneficiat de o reflectare neutră, pozitivă
și nesemnificativ negativă, iar D. Chirtoacă (PL) și T. Cârnaț (PVP) – de o reflectare neutră și
negativă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
Timp Direct

0:05:46

Timp Indirect

0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26

S Pcela (BL)

V Dorojco (BL)

S Burlacu (BL)

Renato Usatîi
(BL)

S Mihailov (BL)

S Rubțov (BL)

V Țurcanu

A Nesterovschi
(BL)
Gh Formaniuc
(BL)

O Țîcu

V Cebotari

D Chirtoacă

L Ranogaeț

A Năstase

D Țîra

V Voznoi

V Chironda

V Klimenco

V Munteanu

T Cârnaţ

I Ceban

0:00:00

A Donică

0:00:43

Din cei 14 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
8 candidați pentru Primăria Bălți, reflectați de postul nominalizat, 16 au beneficiat de intervenții
directe și apariții indirecte, iar V. Voznoi (PSE), V. Cebotari (PDM), A Nesterovschi-BL (PSRM),
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Gh Formaniuc-BL (PPȘ), S Rubțov-BL (PCRM) și V. Dorojco-BL (PSRM) având doar intervenții
indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
3,8%

Barbați
96,2%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 96,2% (37 min. 36 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 3,8% (01 min. 28 sec.).

III. ACCESUL PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ȘI VĂZ
LA SERVICIILE DE PROGRAME AUDIOVIZUALE CU CARACTER
ELECTORAL
Postul public de televiziune „Moldova-2” a asigurat accesibilitatea
persoanelor cu deficiențe de auz prin titrarea sincron a buletinelor de știri de la ora
21:30.

IV. DEZBATERI ELECTORALE
Postul public de televiziune „Moldova-2”, în perioada raportată, nu a realizat dezbateri
electorale pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33,
48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.
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V. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE
ȘTIRI
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de 30 septembrie – 09 octombrie 2019,
postul de televiziune ,,Moldova-2” a difuzat, în cadrul tuturor buletinelor de știri, 249 de subiecte,
dintre care 96 de subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual reprezintă
38,6% la sută din volumul total de știri difuzate.

Ponderea subiectelor social-politice
38,60%

Subiecte social-politice
Altele

61,40%

Astfel, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, subiectele cu caracter social-politic
difuzate de postul de televiziune „Moldova-2” au avut următoarele tematici:
30.09.2019
Pe data de 30 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 28 subiecte, dintre care 15 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Președintele CSJ, Ion Druță, a primit o citație pentru audieri din partea Procuraturii
Anticorupție; Peste 25 de miliarde de lei au fost sustrași în noiembrie 2014 din trei bănci, prin
intermediul creditelor acordate persoanelor juridice; UE ar putea acorda următoarele două tranșe
din asistența macrofinanciară până la sfârșitul anului; „Moldova-1” a reflectat echidistant
campania electorală; Au venit la Guvern să protesteze față de discursul președintelui la ONU;
Alegerile locale din 20 octombrie vor fi analizate și de misiunea ENEMO; Prioritățile candidatul
pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu Munteanu; Propunerile candidatului pentru șefia mun.
Chișinău, Victor Chironda; Soluțiile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă;
Promisiunile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban; Ruslan Codreanu sesizează
ambasadele străine despre excluderea sa din cursa electorală; Candidatul Lilia Ranogaeț s-a lansat
în campania electorală; PCRM a prezentat astăzi echipa de candidați propuși pentru funcția de
consilieri în Consiliul mun. Chișinău; Renato Usatîi vine cu noi promisiuni pentru locuitorii mun.
Bălți; Trei contestații respinse de CEC.
01.10.2019
Pe data de 01 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 25 subiecte, dintre care 11 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Preselecția candidaților la funcția de procuror general al RM; CSM contestă hotărârea
Adunării Generale a Judecătorilor și cere anularea acesteia; Ion Druță a depus cererea de demisie
din funcția de președinte al CSJ; Sistemul judiciar va fi expus unui audit extern; Fracțiunea PDM
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solicită Guvernului ca Reședința prezidențială de la Condrița să fie transformată într-un sanatoriu
pentru persoanele în etate; Sondaj despre alegerile locale; Afirmațiile candidatului pentru șefia
mun. Chișinău, Octavian Țîcu; Soluțiile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Victor Chironda;
Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase; Anatolie Stepuleac și
Sveatoslav Mihalache nu vor participa în campania electorală pentru alegerile parlamentare; A
început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 20 octombrie 2019.
02.10.2019
Pe data de 02 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 25 subiecte, dintre care 7 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Președintele CSJ, Ion Druță, a fost reținut pentru 72 de ore și se află în izolatorul CNA;
Federica Mogherine, împreună cu Maia Sandu, va susține o conferință de presă; Remanierile la
Guvern continuă; PPȘ vrea procuror general ales de popor; Până în data de 19 octombrie, alegătorii
pot verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale; Obiectivele candidatului pentru șefia mun.
Chișinău, Ion Ceban; Ruslan Codreanu a anunțat că va trimite un demers Guvernului, prin care va
solicita mai multe modificări în procesul de înregistrare a candidaților independenți.
03.10.2019
Pe data de 03 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 28 subiecte, dintre care 12 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
UE este gata să sporească sprijinul și asistența financiară pentru RM; Guvernul a stabilit
zilele de audiență a cetățenilor de către autoritățile publice; „Moldova-1” a reflectat echidistant
campania electorală; Liderul PPDA, V. Costiuc, împreună cu alte trei persoane, au instalat corturi
în fața Președinției; Promisiunile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Victor Chironda; PVP
ar putea cere în instanță excluderea candidatului său Teodor Cârnaț; Valeriu Munteanu contestă în
instanța de judecată folosirea personalității lui Ștefan cel Mare în pliantele electorale ale lui Andrei
Năstase; Renato Usatîi declară că partidul său pretinde la victorie; Obiectivele candidatului pentru
șefia mun. Vitalie Voznoi; Nicolae Dandiș, candidat la funcția de primar, Cahul; Sergiu Rența,
candidat la funcția de primar, Cahul; Ruslan Codreanu speră că îi va fi restabilit dreptul de a
candida pentru alegerile locale.
04.10.2019
Pe data de 04 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 29 subiecte, dintre care 13 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Președintele CSJ, Ion Druță, pus sub învinuire pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită;
Rezilierea contractului de concesiune a Aeroportului; Agitația electorală în ziua alegerilor și cu o
zi înainte este interzisă; Laetiția Constantini a evaluat gratuit sistemul de probațiune din RM;
Democrații sunt gata să ofere voturile necesare pentru alegerea unui procuror european;
Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban; Prioritățile candidatului pentru
șefia mun. Chișinău, Dumitru Țîra; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău, Vlad Țurcanu; Soluțiile
candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu Munteanu; Judecătoria Chișinău a respins cererea
de chemare în judecată, depusă de Ruslan Codreanu; Candidatul la funcția de primar – Bălți, Sergiu
Burlacu; Candidatul la funcția de primar – Bălți, Sergiu Mihailov; Candidatul la funcția de primar
– Bălți, Serghei Pcela.
05.10.2019
Pe data de 05 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 23 subiecte, dintre care 4 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
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Cererile pentru urna de vot mobilă; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău, Valeriu
Munteanu, consideră că Termoelectrica ar trebui să treacă în subordinea Primăriei; Prioritățile
candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase; Judecătoria Chișinău a constatat că
candidatul Andrei Năstase a încălcat legea electorală.
06.10.2019
Pe data de 06 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 16 subiecte, dintre care 3 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Parcul Valea Trandafirilor a fost reabilitat; Noi măsuri pentru securitatea rutieră; Piața
zahărului din RM este afectată de costurile de producție ridicate.
07.10.2019
Pe data de 07 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 22 subiecte, dintre care 7 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2; Comisia de la Veneția va prezenta raportul în
această săptămână pentru reforma justiției în RM; Membrii asociației Unirea ODIP au organizat
un flash-mob în fața Președinției; Funcționarii publici care se vor implica în campania electorală
în timpul orelor de muncă riscă sancțiuni; Sondaj pentru candidații la funcția de primar al mun.
Chișinău; Doi candidați la funcția de primar al Chișinăului cer excluderea lui Ion Ceban din cursa
electorală; Prioritățile candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Ion Ceban.
08.10.2019
Pe data de 08 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 25 subiecte, dintre care 13 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Curtea de Apel Chișinău a validat mandatul de primar a lui Andrei Năstase; Fostul lider al
PDM, Vlad Plahotniuc, este cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari;
Deputații PDM au refuzat să se prezinte la ședința Comisiei de Anchetă privind puciul
anticonstituțional; Deputații PDM au înregistrat la Parlament un proiect de lege privind
modificarea legii cu privire la Procuratură; CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru
alegerile locale; Obiectivele candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase;
Candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Octavian Țîcu; Afirmațiile făcute de candidatului pentru
șefia mun. Chișinău, Vlad Țurcanu; Candidatul pentru șefia mun. Chișinău Andrei Donică se
retrage din cursa electorală; Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia luată de Autoritatea
Electorală prin care candidatul independent Ruslan Codreanu a fost scos din cursa electorală;
Persoanele cu dizabilități și cele de etnie romă continuă să fie discriminate în procesul electoral;
„Moldova-1” și „Moldova-2” au reflectat corect și echidistant campania electorală; Ana Guțu
promite că va fi vocea unirii în Parlamentul de la Chișinău.
09.10.2019
Pe data de 09 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 28 subiecte, dintre care 11 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Deputații PDM au refuzat să se prezinte la ședința Comisiei de Anchetă privind puciul
anticonstituțional; CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile locale; Curtea de
Apel Chișinău a validat mandatul de primar a lui Andrei Năstase; Obiectivele candidatului pentru
șefia mun. Chișinău, Andrei Năstase; Candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Octavian Țîcu;
Afirmațiile făcute de candidatului pentru șefia mun. Chișinău, Vlad Țurcanu; Candidatul pentru
șefia mun. Chișinău Andrei Donică se retrage din cursa electorală; Curtea de Apel Chișinău a
anulat decizia luată de autoritatea electorală prin care candidatul independent Ruslan Codreanu a
fost scos din cursa electorală; Persoanele cu dizabilități și cele de etnie romă continuă să fie
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discriminate în procesul electoral; „Moldova-1” și „Moldova-2” au reflectat corect și echidistant
campania electorală; Ana Guțu promite că va fi vocea unirii în Parlamentul de la Chișinău.

VI. ALTE PROGRAME
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2”
a difuzat următoarele emisiuni: Buna dimineața, program matinal; Bună dimineața de weekend;
O Demivorbă cu Ilona Spătaru; Educație pentru carieră; Erudit Café; Fillere; Cinemateca
universală; Legendele muzicii; Tezaur; Săptămâna sportivă; Cu noi la teatru; Filme documentare
și artistice.
Ciclul de emisiuni DW Новости, Настоящее время (știri externe retransmise de către
BBG) au fost difuzate pe parcursul întregii săptămâni la ore diferite.
Pur și Simplu – o emisiune produsă de Europa Liberă. Emisiunea abordează realitățile
socioeconomice din țară, conține reportaje de investigații, dar și despre modul de viață a
moldovenilor, este difuzată de luni până vineri la ore diferite.

VII. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE
EDUCAȚIE ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR

DE

În perioada de raport, postul public de televiziune „Moldova-2” nu a difuzat publicitate
electorală. Spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor au fost difuzate:
Alegeri parlamentare noi: CEC 1 – 04 min. 17 sec.; CEC 2 – 08 min. 40 sec., CEC 3 – 06
min. 07 sec., CEC 4 – 05 min. 02 sec., cu o durată totală de 23 min. 46 sec.
Alegeri locale generale: CEC 4 ru – 05 min. 37 sec., CEC 5 ro – 05 min. 25 sec., CEC 5
ru – 05 min., CEC 1 – 04 min. 17 sec., cu o durată totală de – 19 min. 19 sec.

VIII. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ȘI
DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul public de televiziune „Moldova-2” în
modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, nu a
admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul public
de televiziune „Moldova-2” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră,
pozitivă și ușor negativă.
Prin urmare, se constată că postul public de televiziune „Moldova-2” nu a comis încălcări
de la prevederile legale cu privire la reflectarea campaniei electorale.
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RADIO MOLDOVA
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul public de radio „Radio Moldova” în cadrul buletinelor de știri de la ora 17:00 (limba de
difuzare: română), 55 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 9
concurenți electorali, 11 candidați independenți, precum și activitatea Guvernului Republicii
Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 50 min. 25 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 39 min. 20 sec. (78,0%), urmat
de concurenții electorali – 10 min. 38 sec. (21,1%), precum și candidații independenți – 27 sec.
(0,9%).
Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative:

PSRM
1,2%

CI
0,9%

PCRM
0,3%

PLDM
0,2%

PUN
0,2%

PPR
0,1%

PNL
0,1%
PPSE
0,1%

ACUMDAPAS
5,3%

PDM
13,6%

GUV
78,0%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subiecți politici
GUV
PDM
ACUMDAPAS
PSRM
CI
PCRM

Timp total
39 min. 20 sec.
06 min. 52 sec.
02 min. 41 sec.
35 sec.
27 sec.
09 sec.

pozitivă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
39 min. 20 sec.
06 min. 31sec.
02 min. 35 sec.
29 sec.
27 sec.
09 sec.

negativă
0 sec.
21 sec.
06 sec.
06 sec.
0 sec.
0 sec.
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7
8.
9.
10.
11.

PLDM
PUN
PNL
PPR
PPSE

07 sec.
05 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

07 sec.
05 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PDM – 13,6% (06 min. 52 sec.), urmat de
ACUMDAPAS – cu 5,3% (2 min. 41 sec.), PSRM – cu 1,2% (35 sec.), CI – cu 0,9% (27 sec.), iar
PNL, PPR, PPSE le-au revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,1 % (03 sec.).
Conotația reflectării subiecților politici:

0:43:12
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:36:00

0:28:48

0:21:36

0:14:24

0:07:12

PPSE

PPR

PNL

PUN

PLDM

PCRM

CI

PSRM

ACUMDAPAS

PDM

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova” a fost
într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați nesemnificativ negativ. Guvernul a fost mediatizat în
tonalitate neutră.
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Reflectarea directă și indirectă a subiecților politici:
0:23:02
Timp Direct

Timp Indirect

0:20:10
0:17:17
0:14:24
0:11:31
0:08:38
0:05:46
0:02:53

PPSE

PPR

PNL

PUN

PLDM

PCRM

CI

PSRM

ACUMDAPAS

PDM

GUV

0:00:00

Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 PDM
și ACUMDAPAS, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat, în buletinele de știri ale
postului public de radio „Radio Moldova”, de apariții directe și indirecte, PSRM și CI – de apariții
indirecte, iar PCRM, PLDM, PUN, PNL, PPR și PPSE – de apariții directe.

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul public de radio „Radio
Moldova” a reflectat activitatea a 29 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50.
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
A Frunze (PLDM)
2,8%
P Ursu (CI)
2,8%
V Evtodiev (PSRM)
2,8%

T Turtă (CI) I Iovcev (ACUMDAPAS)
2,8%
2,8%

Gh Verdeș (PDM)
4,2%

P Artamonov (PSRM)
4,2%
V Pavlicenco (PNL)
4,2%
G Sajin(ACUMDAPAS)
4,2%

L Grozav (CI)
2,8%

I Dron (CI)
4,2%

T Deliu (PLDM)
2,8%

C Panico(CI)
4,2%

V Nedelea (PDM)
2,8%

D Dușciac (PUN)
4,2%

V Năstase(ACUMDAPAS)
2,8%
N Alexei (CI)
2,8%

V Calmațui (CI)
4,2%

S Popa (PSRM)
2,8%

V Haraz (CI)
4,2%

I Angheluță (CI)
2,8%
E Ristic (CI)
2,8%
I Țugulea (PCRM)
2,8%
A Guțu (PUN)
2,8%

A Ursu (PPR)
4,2%
I Terguță(ACUMDAPAS)
2,8%

A Roșco (PPSE) I Bojoncă (PLDM)
4,2%
4,2%

I Rotaru (CI)
4,2%
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Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Candidați electorali
Gh. Verdeș (PDM)
P. Artamonov (PSRM)
V. Pavlicenco (PNL)
G. Sajin (ACUMDAPAS)
I. Dron (CI)
C. Panico(CI)
D. Dușciac (PUN)
V. Calmațui (CI)
V. Haraz (CI)
A. Ursu (PPR)
I. Rotaru (CI)
I. Bojoncă (PLDM)
A. Roșco (PPSE)
I. Terguță
(ACUMDAPAS)
A. Guțu (PUN)
I. Țugulea (PCRM)
E. Ristic (CI)
I. Angheluță (CI)
S. Popa (PSRM)
N. Alexei (CI)
V. Năstase
(ACUMDAPAS)
V. Nedelea (PDM)
T. Deliu (PLDM)
L. Grozav (CI)
V. Evtodiev (PSRM)
P. Ursu (CI)
A. Frunze (PLDM)
T. Turtă (CI)
I.Iovcev(ACUMDAPAS)

Timp total
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

pozitivă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.
03 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat Gh. Verdeș (PDM), A. Roșco (PPSE), I.
Bojoncă (PLDM), I. Rotaru (CI), A. Ursu (PPR), V. Haraz (CI), V. Calmațui (CI), D. Dușciac
(PUN), C. Panico (CI), C. Panico (CI), I. Dron (CI), G. Sajin (ACUMDAPAS), V. Pavlicenco
(PNL), V. Pavlicenco (PNL) și P. Artamonov (PSRM) – 4,2% (03 sec.), iar de cea mai mică
pondere de mediatizare au beneficiat I. Terguță (ACUMDAPAS), A. Guțu (PUN), I. Țugulea
(PCRM), E. Ristic (CI), I. Angheluță (CI), S. Popa (PSRM), N. Alexei (CI), V. Năstase
(ACUMDAPAS), V. Nedelea (PDM), T. Deliu (PLDM), L. Grozav (CI), V. Evtodiev (PSRM), P.
Ursu (CI), A. Frunze (PLDM), T. Turtă (CI) și I. Iovcev (ACUMDAPAS) – cu 2,8 % (02 sec.).
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Gh Verdeș (PDM)

I Iovcev (ACUMDAPAS)

T Turtă (CI)

A Frunze (PLDM)

P Ursu (CI)

V Evtodiev (PSRM)

L Grozav (CI)

T Deliu (PLDM)

V Nedelea (PDM)

V Năstase(ACUMDAPAS)

N Alexei (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

I Țugulea (PCRM)

A Guțu (PUN)

I Terguță(ACUMDAPAS)

A Roșco (PPSE)

I Bojoncă (PLDM)

I Rotaru (CI)

A Ursu (PPR)

V Haraz (CI)

V Calmațui (CI)

D Dușciac (PUN)

C Panico(CI)

I Dron (CI)

G Sajin(ACUMDAPAS)

V Pavlicenco (PNL)

P Artamonov (PSRM)

Conotația reflectării candidaților politici:

0:00:03

Timp Pozitiv Timp Neutru Timp Negativ

0:00:03

0:00:03

0:00:02

0:00:02

0:00:01

0:00:01

0:00:00

0:00:00

Conotația reflectării celor 29 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio
Moldova” a fost într-o tonalitate neutră.
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Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:

0:00:03
Timp Direct

Timp Indirect

0:00:03
0:00:03
0:00:02
0:00:02
0:00:01
0:00:01
0:00:00

T Turtă (CI)

I Iovcev (ACUMDAPAS)

P Ursu (CI)

A Frunze (PLDM)

L Grozav (CI)

V Evtodiev (PSRM)

T Deliu (PLDM)

V Nedelea (PDM)

N Alexei (CI)

V Năstase(ACUMDAPAS)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

I Țugulea (PCRM)

A Guțu (PUN)

I Terguță(ACUMDAPAS)

A Roșco (PPSE)

I Bojoncă (PLDM)

I Rotaru (CI)

V Haraz (CI)

A Ursu (PPR)

V Calmațui (CI)

D Dușciac (PUN)

I Dron (CI)

C Panico(CI)

V Pavlicenco (PNL)

G Sajin(ACUMDAPAS)

Gh Verdeș (PDM)

P Artamonov (PSRM)

0:00:00

Cei 29 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33,
48 și 50 reflectați de „Radio Moldova” au beneficiat doar de intervenții indirecte.
Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale:

Circumscripția uninominală nr. 50

11

Circumscripția uninominală nr. 17

7

Circumscripția uninominală nr. 33

6

Circumscripția uninominală nr. 48

5

0

2

4

6

8

10

12
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Postul public radio „Radio Moldova” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri
privind 29 de candidați înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 50, 48 și 33.

1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Barbați
43,6%

Femei
56,4%

Datele diagramei atestă atingerea unui echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
femeilor fiind dominantă – 56,4% (24 min. 35 sec.), iar cota bărbaților – 43,6% (18 min. 59 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul de radio „Radio Moldova” în cadrul buletinelor de știri de la ora 17:00 (limba de difuzare:
română), 15 știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 13 concurenți
electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 15 min. 58 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 13 min. 25 sec. (84,0%), urmați de
Administrația Publică Locală (APL) – 02 min. 33 sec. (16,0%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PPPN
0,7%

PDM
0,7%

PLDM
0,4%

PUN
0,3%

PPR
0,3%

PPUSB
1,6%
PSE
3,5%

PSRM
24,9%

PPDA
4,0%
PPȘ
9,3%

APL
16,0%

PNL
9,8%
ACUMDAPAS
13,2%

PL
15,2%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Candidați
electorali
PSRM
APL
PL
ACUMDAPAS
PNL
PPȘ
PPDA
PSE
PPUSB
PPPN
PDM
PLDM
PUN
PPR

Timp total
03 min. 59 sec.
02 min. 33 sec.
02 min. 26 sec.
02 min. 06 sec.
01 min. 34 sec.
01 min. 29 sec.
38 sec.
34 sec.
15 sec.
07 sec.
07 sec.
04 sec.
03 sec.
03 sec.

pozitivă
0 sec.
0 sec.
33 sec.
0 sec.
13 sec.
0 sec.
0 sec.
24 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
03 min 00 sec.
02 min. 33 sec.
01 min. 53 sec.
02 min. 06 sec.
01 min. 21 sec.
01 min. 29 sec.
38 sec.
10 sec.
15 sec.
07 sec.
07 sec.
04 sec.
03 sec.
03 sec.

negativă
59 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PSRM – 24,9% (03 min. 59 sec.), urmat de
APL – cu 16,0% (02 min. 33 sec.), PL – cu 15,2% (02 min. 26 sec.), ACUMDAPAS – cu 13,2%
(02 min. 06 sec.) și PNL – cu 9,8% (01 min. 34 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare
au beneficiat PUN și PPR – 0,3% (03 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:04:19
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:03:36

0:02:53

0:02:10

0:01:26

0:00:43

PPR

PUN

PLDM

PDM

PPPN

PPUSB

PSE

PPDA

PPȘ

PNL

ACUMDAPAS

PL

APL

PSRM

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova” a fost într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă. ACUMDAPAS, PPȘ, PPDA, PPUSB, PPPN, PDM, PUN, PPR, precum și
APL au avut o reflectare neutră, PSRM a beneficiat de o reflectare neutră și ușor negativă, iar PL,
PNL și PSE au avut o reflectare neutră și ușor pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:03:36

Timp Direct

Timp Indirect

0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

PPR

PUN

PLDM

PDM

PPPN

PPUSB

PSE

PPDA

PPȘ

PNL

ACUMDAP
AS

PL

APL

PSRM

0:00:00
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Concurenții electorali la alegerile locale generale PSRM, PL, ACUMDAPAS, PNL, PPȘ,
precum și APL au beneficiat, în buletinele de știri ale postului public de radio „Radio Moldova”,
de apariții directe și indirecte, iar PPDA, PSE, PPUSB, PPPN, PDM, PLDM, PUN și PPR au avut
doar apariții indirecte.

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, „Radio Moldova” a reflectat 8 candidați
pentru Primăria mun. Chișinău și 1candidat pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali la alegerile locale:
V Munteanu
2,4%

V Voznoi
1,7%

B Volosatîi
0,8%

V Klimenco
12,4%

Renato Usatîi (BL)
0,5%
I Ceban
25.8%

L Ranogaeț
14,7%

D Chirtoacă
22,4%

A Năstase
19,3%

Detaliere:
Nr.

Candidați politici
I. Ceban (PSRM)
D. Chirtoacă (PL)
A. Năstase
(ACUMDAPAS)
L. Ranogaeț (PNL)
V. Klimenco (PPȘ)
V. Munteanu (PPUSB)
V. Voznoi (PSE)
B. Volosatîi (PPDA)
Renato Usatîi (BL)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.

Timp total
02 min. 45 sec.
02 min. 23 sec.

pozitivă
0 sec.
33 sec.

Conotație
neutră
02 min. 45 sec.
01 min. 50 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.

02 min. 03 sec.
01 min. 34 sec.
01 min. 19 sec.
15 sec.
11 sec.
05 sec.
03 sec.

0 sec.
13 sec.
0 sec.
0 sec.
11 sec.
0 sec.
0 sec.

02 min. 03 sec.
01 min. 21 sec.
01 min. 19 sec.
15 sec.
0
05 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – cu 25,8% (02 min. 45 sec.),
urmat de D. Chirtoacă (PL) – cu 22,4% (2 min. 23 sec.), A. Năstase (ACUMDAPAS) – cu 19,3%
(2 min. 03 sec.), L. Ranogaeț (PNL) – cu 14,7% (1 min. 34 sec.) și V. Klimenco (PPȘ) – cu 12,4%
(1 min. 19 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat Renato Usatîi – BL
(PPPN) – 0,5% (03 sec.).
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Conotația reflectării candidaților electorali:
Timp Pozitiv

0:03:36

Timp Neutru

Timp Negativ

0:02:53

0:02:10

0:01:26

0:00:43

Renato Usatîi (BL)

B Volosatîi

V Voznoi

V Munteanu

V Klimenco

L Ranogaeț

A Năstase

D Chirtoacă

I Ceban

0:00:00

Conotația reflectării celor 8 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău și 1 candidat electoral pentru Primăria din mun. Bălți în cadrul buletinelor de știri
ale postului public de radio „ Radio Moldova” a fost într-o tonalitate neutră și pozitivă. I. Ceban
(PSRM), A. Năstase (ACUMDAPAS), V. Klimenco (PPȘ), V. Munteanu (PPUSB), B. Volosatîi
(PPDA) și Renato Usatîi (BL, PPPN) au beneficiat de o reflectare neutră, D. Chirtoacă (PL) și L.
Ranogaeț (PNL) – de o reflectare neutră și ușor pozitivă, iar V. Voznoi (PSE) – de o reflectare
pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:01:44

Timp Direct

Timp Indirect

0:01:26
0:01:09
0:00:52
0:00:35
0:00:17

Renato Usatîi
(BL)

B Volosatîi

V Voznoi

V Munteanu

V Klimenco

L Ranogaeț

A Năstase

D Chirtoacă

I Ceban

0:00:00
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Din cei 8 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
1 candidat pentru Primăria Bălți reflectați de postul nominalizat, 5 au beneficiat de intervenții
directe și apariții indirecte, iar V. Munteanu (PPUSB), V. Voznoi (PSE), B. Volosatîi (PPDA) și
Renato Usatîi (BL) au avut doar intervenții indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Femei
20,8%

Barbați
79,2%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 79,2% (11 min. 36 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 20,8% (03 min. 03 sec.).

III. DEZBATERI ELECTORALE
Postul public de radio „Radio Moldova” a organizat, în perioada de raport, dezbateri
electorale:
30.09.2019 (ora de difuzare: 09:10) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 A. Guțu (PUN) – 15 min.;
 I. Terguță (ACUMDAPAS) – 15 min.;
 P. Artamanov (PSRM) – 15 min.
Nu a dat curs invitației:
 I. Angheluță (CI).
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30.09.2019 (ora de difuzare: 10:35) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 I. Țugulea (PCRM) – 15 min.
Nu au dat curs invitației:
 G. Verdeș (PDM);
 E. Ristic (CI).
01.10.2019 (ora de difuzare: 09:10) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 T. Turta (CI) – 15 min.;
 I. Iovcev (ACUMDAPAS) – 15 min.;
 P. Ursu (CI) – 15 min.
01.10.2019 (ora de difuzare: 10:35) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 V. Evtodiev (PSRM) (reprezentant de A. Nosaci) – 15 min.;
 A. Frunze (PLDM) – 15 min.
02.10.2019 (ora de difuzare: 09:10) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 V. Haraz (CI) – 15 min.;
 G. Sajin (ACUMDAPAS) (reprezentant de R. Marian) – 15 min.
Nu au dat curs invitației:
 G. Panico (CI);
 I. Dron (CI).
02.10.2019 (ora de difuzare: 10:35) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 V. Calmațui (CI) (reprezentant V. Bilețchi) – 15 min.;
 D. Dusceac (PUN) (reprezentant I Grimațchi) – 15 min.;
 V. Pavlicenco (PNL) – 15 min.
Nu a dat curs invitației:
 V. Bojonca (PLDM).
03.10.2019 (ora de difuzare: 09:10) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 I. Rotaru (CI) – 15 min.;
 A. Ursu (PPR) – 15 min.;
 A. Roșco (PSE) – 15 min.
04.10.2019 (ora de difuzare: 09:25) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 V. Nedelea (PDM) – 15 min.
Nu au dat curs invitației:
 N. Alexei (CI);
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 L. Grozav (CI).
04.10.2019 (ora de difuzare: 10:35) Alegeri parlamentare noi – 2019
Invitații emisiunii, candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova:
 T. Deliu (PLDM) – 15 min;
 V. Năstase (ACUMDAPAS) – 15 min.

IV. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR
DE ȘTIRI
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de referință, postul public de radio
„Radio Moldova” a difuzat, în cadrul buletinelor de știri, 523 de subiecte, dintre care 257 de
subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual reprezintă 49,13 la sută din
volumul total de știri difuzate în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019.

Ponderea subiectelor social - politice
49,13%

Subiecte social-politice
Altele

50,87%

Astfel, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, subiectele cu caracter social-politic
difuzate de postul public de radio „Radio Moldova” au avut următoarele tematici:
30.09.2019
La data de 30 septembrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 57 subiecte dintre care 24 știri relatează situația politică din țară.
Radiojurnal, ora 12:00
Ziua națională a economistului; Întrevedere Krasnoselski-Kozak; Afaceriști letoni
interesați de piața noastră; Programul electoral a lui Victor Chironda; Soluțiile lui Valeriu
Munteanu; Soluțiile lui Dorin Chirtoacă; Alegeri locale monitorizate de observatori străini.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Cooperare moldo-chineză; Programul electoral a lui Victor Chironda; Soluțiile lui Valeriu
Munteanu; Soluțiile lui Dorin Chirtoacă; Alegeri locale monitorizate de observatori străini.
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Panorama zilei, ora: 17:00
Creditele băncilor fraudate; Efectele Acordului de Asociere; Propunerile lui Ion Ceban;
Lilia Ranogaeț s-a lansat în campanie; PCRM și-a prezentat candidații pentru funcția de consilieri
în CMC.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Raportul privind funcționarea instituțiilor democratice în RM urmează să fie prezentat la
Strasbourg; Detalii privind întrevederea Sandu-Mogherini; Dodon a vorbit despre reușitele noului
Executiv; Soluțiile lui Ion Ceban; Promisiunile lui Dorin Chirtoacă; PCRM și-a prezentat
candidații pentru funcția de consilieri în CMC; Este prezentată lista candidaților electorali pentru
funcția de primar general.
01.10.2019
La data de 01 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 53 de subiecte, dintre care 24 de știri relatează situația politică din
țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
Accidentul de la Buiucani; Asistență macrofinanciară din partea la UE; Dodon, la Erevan;
Rapoartele privind concesionarea aeroportului; Iurie Reniță a criticat politica externă a RM.;
Raportul privind funcționarea instituțiilor democratice în RM urmează să fie prezentat la
Strasbourg; CEC a respins contestația lui Ruslan Codreanu; Prioritățile lui Țîcu; Premiul național
pentru tineret; Ziua internațională a persoanelor în etate.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Accidentul de la Buiucani; CEC a respins contestația lui Ruslan Codreanu; Prioritățile lui
Țîcu; Ministerul Justiției a anunțat concursul pentru funcția de Procuror General.
Panorama zilei, ora: 17:00
Accidentul de la Buiucani; Dodon, la Erevan; Iurie Reniță a criticat politica externă a RM;
Solicitarea lui Alexandru Jizdan; Lista candidaților electorali pentru primăria din Cahul; Premiul
național pentru tineret; Este marcată Ziua persoanelor în etate; Salvgardarea unei biserici la
Căușeni.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Sondaj: Rata prezenței la vot; Au fost prezentați candidații pentru municipiul Cahul.
02.10.2019
La data de 02 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 55 de subiecte, dintre care 22 de știri relatează situația politică din
țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
Ediția Cartea albă 2019; Copii batjocoriți într-o instituție de stat; Datele numărului de
moldoveni afectați alcoolism cronic; Eradicarea rabiei; Propunerile lui Andrei Năstase.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Propunerile lui Andrei Năstase.
Panorama zilei, ora: 17:00
Accidentul de la Buiucani; Maia Sandu a menționat că este contra federalizării RM;
Federica Mogherini va efectua o vizită în RM; Ministerul Finanțelor a relatat despre vizita
reprezentanților FMI în țara noastră; Noi numiri și demisii în instituțiile de stat; Guvernul RM
menționat la Consiliului Europei; Protest la Guvern; Ședința Parlamentului; Prima ședință de
judecată privind neînregistrarea lui Ruslan Codreanu în cursa electorală; Lista concurenților
electorali pentru municipiul Comrat; Program nou finanțat de UE; Ședință cu profesorii organizată
de Guvern.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Accidentul de la Buiucani; Prima ședință de judecată privind neînregistrarea lui Ruslan
Codreanu în cursa electorală; Lista concurenților electorali pentru municipiul Comrat; Deputații
în ședință.
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03.10.2019
La data de 03 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 57 de subiecte, dintre care 25 de știri relatează situația politică din
țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
Igor Dodon a convocat o ședință privind incidentele aviatice.3. Titlul subiectului: Vizita
oficialului european, Federica Mogherini; Raportul privind funcționarea instituțiilor democratice
în RM urmează să fie prezentat la Strasbourg; Propunerile lui Victor Chironda; Accidentul de la
Buiucani; Două parcări au fost amenajate în centrul capitalei; Întrevederea dintre Georgeta Mincu
și ambasadoarea Germaniei.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Declarațiile Ministrului de Finanțe; Igor Dodon a convocat o ședință privind incidentele
aviatice; Livrarea gazelor către RM; Două parcări au fost amenajate în centrul capitalei.
Panorama zilei, ora: 17:00
Asistență financiară din partea UE; Igor Dodon a convocat o ședință privind incidentele
aviatice; Protest împotriva lui Dodon Este prezentată a doua sursă; Este prezentată lista
candidaților pentru Circumscripția uninominală nr.17 Nisporeni; PSE și-a prezentat candidații
pentru funcția de consilieri pentru Consiliul Municipal; Accidentul de la Buiucani; Două parcări
au fost amenajate în centrul capitalei; Construcția apeductului Chișinău – Strășeni.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Întrevederea dintre Federica Mogherini și Maia Sandu; Dodon s-a întâlnit cu Federica
Mogherini; Declarațiile Ministrului de Finanțe; Protest împotriva lui Dodon Este prezentată a doua
sursă; Este prezentată lista candidaților pentru Circumscripția uninominală nr.17 Nisporeni; PSE
și-a prezentat candidații pentru funcția de consilieri pentru Consiliul Municipal.
04.10.2019
La data de 04 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 57 de subiecte, dintre care 34 de știri relatează situația politică din
țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
A fost aprobată legea deoffshorizării; Dumitru Diacov se retrage din funcția de președinte
al PDM; Proiect înaintat de PDM; Asistență financiară din partea UE; Ruslan Codreanu speră să
fie înregistrat în cursa electorală; Vitalie Marinuța și-a prezentat programul electoral; Propunerile
lui Dumitru Țîra; Propunerile lui Vlad Țurcanu; E interzisă agitația electorală în ultimele două zile
de campanie.
НОВОСТИ, ora: 14:00
A fost aprobată legea deoffshorizării; Dumitru Diacov se retrage din funcția de președinte
al PDM; Ruslan Codreanu speră să fie înregistrat în cursa electorală; Vitalie Marinuța și-a
prezentat programul electoral; Propunerile lui Dumitru Țîra; Propunerile lui Vlad Țurcanu; E
interzisă agitația electorală în ultimele două zile de campanie; Raportul instituțiilor democratice
de la Chișinău a fost dezbătut la APCE.
Panorama zilei, ora: 17:00
Deputații au luat act de anchetă pentru desfășurarea procesului de concesionare a
aeroportului; Raportul instituțiilor democratice de la Chișinău a fost dezbătut la APCE;
Parlamentul a aprobat legea deoffshorizării; Dumitru Diacov se retrage din funcția de președinte
al PDM; Lista candidaților electorali înscriși pentru Circumscripția nr.33 Chișinău; E interzisă
agitația electorală în ultimele două zile de campanie; Solicitarea Ministrului Sănătății; Premierul
a oferit diplome cadrelor didactice.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Deputații au luat act de anchetă pentru desfășurarea procesului de concesionare a
aeroportului; Discuții privind Arena Chișinău; Propunerile lui Valeriu Munteanu; Lista
candidaților electorali înscriși pentru Circumscripția nr.33 Chișinău; E interzisă agitația electorală
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în ultimele două zile de campanie; Proiect nou pentru Ministerul Apărării; Ion Druță, audiat;
Șoferii anunță că vor protesta; Întrevedere între Ministrul Agriculturii și ambasadoarea
Germaniei..
05.10.2019
La data de 5 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 28 de subiecte, dintre care 13 știri relatează situația politică din țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
Ziua națională a vinului; Flux de mașini în vămi; Premierul a oferit diplome cadrelor
didactice; Date statistice privind reducerea numărului de cadre didactice; Propunerile lui Valeriu
Munteanu; Demersul lui Ruslan Codreanu, respins.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Ziua națională a vinului; Premierul a oferit diplome cadrelor didactice.
Panorama zilei, ora: 17:00
Ministrul Agriculturii a felicitat producătorii de vinuri; Cadrele didactice au primit
distincții.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Ziua națională a vinului; Premierul a oferit diplome cadrelor didactice; Întrevedere între
Ministrul Agriculturii și ambasadoarea Germaniei.
06.10.2019
La data de 06 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 36 de subiecte, dintre care 13 știri relatează situația politică din țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
Ziua națională a vinului; Dodon, îngrijorat; Ministrul Sănătății și-a exprimat condoleanțele
familiei șoferului de ambulanță decedat.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Dodon, îngrijorat; Metode franceze implementate de Ministerul Justiției de la Chișinău;
Ziua națională a vinului.
Panorama zilei, ora: 17:00
Dodon, îngrijorat; Ministrul Sănătății și-a exprimat condoleanțele familiei șoferului de
ambulanță decedat; Solicitarea Ministrului Sănătății; Costuri ridicate la zahăr.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Dodon, îngrijorat; Metode franceze implementate de Ministerul Justiției de la Chișinău;
Întrevedere între Ministrul Agriculturii și ambasadoarea Germaniei.
07.10.2019
La data de 07 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 53 subiecte dintre care 28 știri relatează situația politică din țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
Sesiunea APCE; Negocieri la Bratisalva a formatului 5+2; Tiraspolul va elibera pașapoarte
la Moscova; A fost lansat un ghid pentru angajații medicali; Andrei Năstase – obligat să elimine
pliantele cu Ștefan cel Mare; Contestația lui Valeriu Munteanu privind excluderea lui Ion Ceban
din cursa electorală. Este poziția socialistului; Prioritățile lui Ion Ceban; Persoanele ce nu se pot
deplasa la secția de votare pot cere una mobilă.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Negocieri la Bratisalva a formatului 5+2; Andrei Năstase – obligat să elimine pliantele cu
Ștefan cel Mare; Contestația lui Valeriu Munteanu privind excluderea lui Ion Ceban din cursa
electorală. Este poziția socialistului; Prioritățile lui Ion Ceban; Persoanele ce nu se pot deplasa la
secția de votare pot cere una mobilă.
Panorama zilei, ora: 17:00
Agenda sesiunii de toamnă a CE; Negocieri la Bratisalva a formatului 5+2; Tiraspolul va
elibera pașapoarte la Moscova; Procuratura Generală s-a autosesizat; Funcționarii publici ce vor
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face campanie electorală în timpul serviciului vor fi demiși; Dorin Chirtoacă invită la dezbateri pe
Ion Ceban și Andrei Năstase. Este replica ambilor candidați; Sondaj: Prezența la vot; Lista
candidaților electorali înscriși pentru Circumscripția uninominală nr.48 or. Slobozia, municipiul
Tiraspol și Bender; A fost lansat un ghid pentru angajații medicali.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Negocieri la Bratisalva a formatului 5+2; Funcționarii publici ce vor face campanie
electorală în timpul serviciului vor fi demiși; Dorin Chirtoacă invită la dezbateri pe Ion Ceban și
Andrei Năstase. Este replica ambilor candidați; Andrei Năstase a eliminat pliantele cu Ștefan cel
Mare; Sondaj: Prezența la vot; A fost lansat un ghid pentru angajații medicali.
08.10.2019
La data de 80 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 64 de subiecte, dintre care 36 știri relatează situația politică din țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
Suport bugetar pentru Moldova; România, susținătorul RM; Prioritățile lui Andrei Năstase;
Prioritățile lui Octavian Țîcu; Prioritățile lui Vlad Țurcanu; Prioritățile lui Teodor Cîrnaț;
Prioritățile lui Andrei Donică; Prioritățile lui Lilia Ranogaeț; Prioritățile lui Boris Volosatîi;
Prioritățile lui Alexandru Fetescu; Începe tipărirea buletinelor de vot; Reacția Ministrului
Educației; A decedat șoferița Porsche-ului.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Declarația Zinaidei Greceanîi; Prioritățile lui Andrei Năstase; Prioritățile lui Octavian
Țîcu; Prioritățile lui Vlad Țurcanu; Prioritățile lui Teodor Cîrnaț; Prioritățile lui Andrei Donică;
Prioritățile lui Lilia Ranogaeț; Prioritățile lui Alexandru Fetescu.
Panorama zilei, ora: 17:00
Avizul Comisiei de la Veneția; Dodon a avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii FMI
la Chișinău; Ministrul de Externe român va efectua o vizită la Chișinău; Audieri privind puciul
inițiat de PDM. Este dată a doua sursă; A fost prezentat primul raport de monitorizare al campaniei
locale elaborat de CA; A început tipărirea buletinelor de vot; Andrei Donică se retrage din cursa
electorală; Lista candidaților electorali înscriși pentru Circumscripția uninominală nr.50 or.
Diaspora de Vest; Reacția ministrului.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Dodon a avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii FMI la Chișinău; Ajutor pentru copii
nevoiași; A fost prezentat primul raport de monitorizare al campaniei locale elaborat de CA; A
început tipărirea buletinelor de vot; Andrei Donică se retrage din cursa electorală.
09.10.2019
La data de 09 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat buletine
informative, care constă din 63 de subiecte, dintre care 38 de știri relatează situația politică din
țară.
Radiojurnal, ora: 12:00
Protestul șoferilor; Discuții între Nicu Popescu și Ramona Mănescu; Negocieri la
Bratisalva a formatului 5+2; Avizul Comisiei de la Venția; Briefing-ul de presă a lui Andrei
Năstase; Cererea lui Ruslan Codreanu de a fi înregistrat în cursă; Proiectul lui Victor Chironda;
Soluțiile lui Valeriu Munteanu; Soluțiile lui Vitalie Marinuța; Soluțiile lui Ivan Diacov; Soluțiile
lui Vitalie Voznoi; Soluțiile lui Serghei Toma; Avizul CEC.
НОВОСТИ, ora: 14:00
Reprezentanții FMI, la Chișinău; Briefingul de presă a lui Andrei Năstase; Cererea lui
Ruslan Codreanu de a fi înregistrat în cursă; Proiectul lui Victor Chironda; Soluțiile lui Valeriu
Munteanu; Soluțiile lui Vitalie Marinuța; Soluțiile lui Ivan Diacov; Soluțiile lui Vitalie Voznoi;
Soluțiile lui Serghei Toma; Avizul CEC; Discuții între Nicu Popescu și Ramona Mănescu.
Panorama zile, ora: 17:00
Șoferii au protestat; Ajutor de la Guvern; Jizdan, îngrijorat. Este dată a doua sursă;
Întrevedere între Nicu Popescu și Ramona Mănescu; Avizul Comisiei de la Veneția; Declarațiile
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lui Klimenco privind promisiunile campaniei electorale din 2015. Este prezentată replica lui Ion
Ceban; Dorin Chirtoacă vorbește despre realizările sale; Curs de instruire pentru angajații
Inspectoratului de Urgență; Concurs pentru serviciul vamal.
НОВОСТИ, ora: 18:00
Protestul șoferilor; Ședință privind accidentele dese; Declarațiile lui Klimenco privind
promisiunile campaniei electorale din 2015. Este prezentată replica lui Ion Ceban; Dorin Chirtoacă
vorbește despre realizările sale; Ministrul Sănătății vorbește despre lipsa utilajului tehnic în
instituțiile medicale.

V. ALTE PROGRAME
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul de radio „Radio Moldova” a difuzat
următoarele emisiuni, în cadrul cărora nu au fost puse în discuție subiecte cu caracter electoral:
„La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă”, „Loc de dialog”, „Matinal național”,
„Meloritm duminical”,„ O melodie pentru tine”, „Obiectiv Europa”, „Ochiul interior”, „Ora
copiilor”, „Panorama zilei”, „Pe aripile muzicii”, „Povestea de seară”, „Punct și de la capăt”,
„Puterea bunătății”, „Radio jurnalul amiezii”, „Radiomeridian”, „Radiovacanța”, „Relicfe ale
fonotecii radio”, „Renaștere”, „Romano glasos”, „Radio matinal de weekend”,
„Radioabonamentul prietenii muzicii”, „Sănătate pentru toți”, „Scrisori pentru acasă”, „Scutul
patriei”, „Sinteză și dezbateri de politică externă”, „Spațiul public”, „Spațiul culturii”, „Spectru
musical”, „Splendorile muzicii”, „Sport contact”, „Teatru la microfon”, „Tineradio”, „Top 10
hituri internaționale”, „Țară de la țară”, „Umorul e cu noi”; „Unda Bugeacului”, „Univers
jazzistic”, „Univers poetic”, „Universul familiei”, „Vârsta amintirilor”, „Viața evreiască”,
„Vineri seara cu Cezara”, „Academia Radio”, „Accente muzicale”, „Album duminical”,
„Almanah istoric”, „Aranjamente muzicale”, „Arpeggiando”, „Ars longa”, „Casa radio”,
„Casa rusească”, „Cărți sonore”, „Cântă un artist”, „Cântecul care mi-e drag”, „Chef cu
ceterași”, „Compozitori ai neamului”, „Cronica săptămânii”, „Cine teatru”, „Creatori de
valori”, „Dialoguri cultural”, „Din tradiții strămoșești”, „Documentar radio”, „Două maluri un
destin”, „E-LIT.E”, „Enter”, „Europa muzicală”, „Evocări”, „Express musical”, „Fonoteca de
folclor”, „Interpreți din folclor”, „Invitație la operă”, „Izvorul belorus”, „La vatra jocului”,
„Voie bună la cei mici”.

VI. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE EDUCAȚIE
ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul public de radio „Radio Moldova” nu a difuzat publicitate
electorală. Spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor au fost difuzate:
Alegeri parlamentare noi: CEC 1 – 4 min. 17 sec.; CEC 2 – 8min.40 sec., CEC 3 – 6min.
07 sec., CEC 4 – 5 min. 02 sec. cu o durată totală de – 23 min. 46 sec.;
Alegeri locale generale: CEC 4 ru – 5 min. 37 sec., CEC 5 ro – 5 min. 25 sec., CEC 5 ru –
4 min. 60 sec., CEC 1 – 4 min. 17 sec. cu o durată totală de – 19 min. 19 sec.
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VII. CAMPANIE
DISCURS DE URĂ

ELECTORALĂ

FĂRĂ

DISCRIMINARE

ȘI

În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul public de televiziune „Moldova-1” în
modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, nu a
admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul public
de radio „Radio Moldova” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră,
pozitivă și ușor negativă.
Prin urmare, se constată că postul public de radio „Radio Moldova” nu a comis încălcări
de la prevederile legale cu privire la reflectarea campaniei electorale.

58 din 107

RADIO MOLDOVA TINERET
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul public de radio „Radio Moldova Tineret” în cadrul buletinelor de știri de la ora 16:00 (limba
de difuzare: română), 9 știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 9
concurenți electorali, 8 candidați independenți, precum și activitatea Guvernului Republicii
Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 02 min. 35 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 01 min. 13 sec. (47,1%), urmat
de concurenții electorali – 01 min. 05 sec. (41,9%), precum și candidații independenți – 17 sec.
(11%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:

PSRM
2,6%

PCRM
2,6%

PNL
1,9%

PPR
1,3%

PPSE
1,3%

PDM
0,6%

PLDM
3,2%

ACUMDAPAS
6,5%

GUV
47,1%

CI
11,0%

PUN
21,9%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Subiecți politici
GUV
PUN
CI
ACUMDAPAS
PLDM
PSRM
PCRM

Timp total
01 min. 13 sec.
34 sec.
17 sec.
10 sec.
05 sec.
04 sec.
04 sec.

pozitivă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
01 min. 13 sec.
34 sec.
17 sec.
10 sec.
05 sec.
04 sec.
04 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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8.
9.
10.
11.

PNL
PPR
PPSE
PDM

03 sec.
02 sec.
02 sec.
01 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

03 sec.
02 sec.
02 sec.
01 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat PUN – 21,09% (34 sec.), CI – 11% (17 sec.)
și Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 6,5% (10 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:

0:01:18
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:01:09
0:01:00
0:00:52
0:00:43
0:00:35
0:00:26
0:00:17
0:00:09

PDM

PPSE

PPR

PNL

PCRM

PSRM

PLDM

ACUMDAPAS

CI

PUN

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova Tineret”
a fost într-o tonalitate neutră.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:

PDM

Timp Indirect

PPR

PNL

PCRM

PSRM

PLDM

ACUMDAPAS

CI

PUN

GUV

Timp Direct

PPSE

0:01:18
0:01:09
0:01:00
0:00:52
0:00:43
0:00:35
0:00:26
0:00:17
0:00:09
0:00:00

Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50,
precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat în buletinele de știri ale postului public de
radio „Radio Moldova Tineret” de apariții doar indirecte.

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 30 septembrie – 09octombrie 2019, postul public de radio „Radio
Moldova Tineret” a reflectat activitatea a 23 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile
electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50.
Reflectarea candidaților electorali pe circumscripțiile uninominale:
V Năstase
(ACUMDAPAS)
1.4%

I Bojoncă (PLDM) A Roșco (PPSE)
2,7%
2,7%
I Rotaru (CI)
2,7%
A Ursu (PPR)
2,7%

V Nedelea (PDM)
T Deliu (PLDM)
1,4%
1,4%
L Grozav (CI)
1,4%

V Haraz (CI)
2,7%
V Calmațui (CI)
2,7%
D Dușciac (PUN)
2,7%
C Panico(CI)
2,7%
I Dron (CI)
2,7%
I Iovcev
(ACUMDAPAS)
2,7%
T Turtă (CI)
2,7%
A Frunze (PLDM)
2,7% P Ursu (CI)
2,7%

A Guțu (PUN)
43,2%

V Pavlicenco (PNL)
4,1%

V Evtodiev (PSRM)
2,7%

N Alexei (CI)
2,7%

G Sajin(ACUMDAPAS)
4,1%

S Popa (PSRM)
2,7%

Detaliere:
Nr.
1.
2.

Candidați politici
A. Guțu (PUN)
V. Pavlicenco (PNL)

Timp
total
32 sec.
03 sec.

pozitivă
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
32 sec.
03 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
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3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

G. Sajin (ACUMDAPAS)
S. Popa (PSRM)
N. Alexei (CI)
V. Evtodiev (PSRM)
P. Ursu (CI)
A. Frunze (PLDM)
T. Turtă (CI)
I. Iovcev (ACUMDAPAS)
I. Dron (CI)
C. Panico (CI)
D. Dușciac (PUN)
V. Calmațui (CI)
V. Haraz (CI)
A. Ursu (PPR)
I. Rotaru (CI)
I. Bojoncă (PLDM)
A. Roșco (PPSE)
V. Năstase
(ACUMDAPAS)
V. Nedelea (PDM)
T. Deliu (PLDM)
L. Grozav (CI)

03 sec.
02 sec.
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec
02 sec

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

01 sec
01 sec
01 sec
01 sec

03 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.
02 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

01 sec.
01 sec.
01 sec.
01 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat A. Guțu (PUN) – 43,2% (32 sec.), urmată de
V. Pavlicenco (PNL) și G. Sajin (ACUMDAPAS) – cu 4,1% (03 sec.), S. Popa (PSRM), N. Alexei
(CI), V. Evtodiev (PSRM), P. Ursu (CI), A. Frunze (PLDM), T. Turtă (CI), I. Iovcev
(ACUMDAPAS), I. Dron (CI), C. Panico (CI), D. Dușciac (PUN), V. Calmațui (CI), V. Haraz
(CI), A. Ursu (PPR), I. Rotaru (CI), I. Bojoncă (PLDM), A. Roșco (PPSE) – 2,7% (02 sec.), iar V.
Năstase (ACUMDAPAS), V. Nedelea (PDM), T. Deliu (PLDM), L. Grozavu (CI) – 1,4% (01
sec.).
Conotația reflectării candidaților electorali:

L Grozav (CI)

T Deliu (PLDM)

V Nedelea (PDM)

V Năstase(ACUMDAPAS)

I Bojoncă (PLDM)

Timp Neg. (Guvern)
Timp Neutr. (Guvern)

I Rotaru (CI)

A Ursu (PPR)

V Haraz (CI)

V Calmațui (CI)

D Dușciac (PUN)

C Panico(CI)

I Dron (CI)

I Iovcev (ACUMDAPAS)

T Turtă (CI)

A Frunze (PLDM)

P Ursu (CI)

V Evtodiev (PSRM)

N Alexei (CI)

S Popa (PSRM)

G Sajin(ACUMDAPAS)

V Pavlicenco (PNL)

A Guțu (PUN)

Timp Neg. (Partid)
Timp Neutr. (Partid)

A Roșco (PPSE)

0:00:35
0:00:30
0:00:26
0:00:22
0:00:17
0:00:13
0:00:09
0:00:04
0:00:00
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Conotația reflectării celor 23 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio
Moldova Tineret” a fost într-o tonalitate neutră.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:00:35
Timp Direct

0:00:30

Timp Indirect

0:00:26
0:00:22
0:00:17
0:00:13
0:00:09
0:00:04

L Grozav (CI)

T Deliu (PLDM)

V Nedelea (PDM)

V Năstase(ACUMDAPAS)

A Roșco (PPSE)

I Bojoncă (PLDM)

I Rotaru (CI)

A Ursu (PPR)

V Haraz (CI)

V Calmațui (CI)

D Dușciac (PUN)

C Panico(CI)

I Dron (CI)

I Iovcev (ACUMDAPAS)

T Turtă (CI)

A Frunze (PLDM)

P Ursu (CI)

V Evtodiev (PSRM)

N Alexei (CI)

S Popa (PSRM)

G Sajin(ACUMDAPAS)

V Pavlicenco (PNL)

A Guțu (PUN)

0:00:00

Cei 23 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33,
48 și 50 reflectați de postul nominalizat au avut doar intervenții indirecte.
Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale:

Circumscripția uninominală nr. 50

11

Circumscripția uninominală nr. 33

6

Circumscripția uninominală nr. 48

5

Circumscripția uninominală nr. 17

1
0

2

4

6

8

10

12

Postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat, în cadrul buletinelor informative,
știri privind 23 de candidați înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50.
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1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Barbați
26,1%

Femei
73,9%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
femeilor fiind cea dominantă – 73,9% (01 min. 42 sec.) iar cota bărbaților – 11,7% (36 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul de radio „Radio Moldova Tineret” în cadrul buletinelor de știri de la ora 16:00 (limba de
difuzare: română), 27 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 16
concurenți electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 14 min. 22 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 14 min. 19 sec.. (99,7%), urmați de
Administrația Publică Locală (APL) – 03 sec. (0,3%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:

PPUSB
2,6%

POM
2,6%

PPDA
2,6%

PLDM
2,1%

APL
0,3%

PSRM
13,9%

PPEM
3,4%

MPSN
3,9%

MSPFN
11,7%

PVP
4,8%

PPR
6,4%

PUN
11,7%

PPPN
6,7%
PVE
10,2%
PL
7,0%

ACUMDAPAS
10,2%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.

Subiecți politici
PSRM
MSPFN
PUN
PVE
ACUMDAPAS
PL
PPPN
PPR
PVP
MPSN
PPEM
PPUSB

Timp total
02 min. 00 sec.
01 min. 41 sec.
01 min. 41 sec.
01 min. 28 sec.
01 min. 28 sec.
01 min. 00 sec.
58 sec.
55 sec.
41 sec.
34 sec.
29 sec.
22 sec.

pozitivă
37 sec.
0 sec.
53 sec.
29 sec.
29 sec.
0 sec.
23 sec.
0 sec.
41 sec.
0 sec.
0 sec.
22 sec.

Conotație
neutră
01 min. 23 sec.
01 min. 41 sec.
48 sec.
59 sec.
59 sec.
01 min. 00 sec.
35 sec.
55 sec.
0
34 sec.
29 sec.
0 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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13.
14.
15.
16.

POM
PPDA
PLDM
APL

22 sec.
22 sec.
18 sec.
03 sec.

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

22 sec.
12 sec.
18 sec.
03 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PSRM – 13,9% (02 min.), urmat de MSPFN și
PUN – 11,7% (01 min. 40 sec.), PVE și Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 10,2%
(01 min. 28 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat PLDM – 2,1% (18 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:02:18
Timp Neg.

0:02:01

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:01:44
0:01:26
0:01:09
0:00:52
0:00:35
0:00:17

APL

PLDM

PPDA

POM

PPUSB

PPEM

MPSN

PVP

PPR

PPPN

PL

ACUMDAPAS

PVE

PUN

MSPFN

PSRM

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova Tineret” a fost într-o tonalitate
neutră și pozitivă, cu excepția PVP și PPUSB care au beneficiat de o reflectare pozitivă datorită
contextului subiectelor în care au fost vizați.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:

APL

PLDM

Timp Indirect

POM

PPUSB

PPEM

MPSN

PVP

PPR

PPPN

PL

ACUMDAPAS

PVE

PUN

MSPFN

PSRM

Timp Direct

PPDA

0:02:18
0:02:01
0:01:44
0:01:26
0:01:09
0:00:52
0:00:35
0:00:17
0:00:00
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Cei 19 concurenți electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău,
reflectați de postul nominalizat, au fost reflectați doar de intervenții indirecte.

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, „Radio Moldova Tineret” a reflectat 16
candidați pentru Primăria mun. Chișinău și 1 pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali:
S Toma (POM)
2,6%
V Munteanu (PPUSB)
2,6%

B Volosatîi (PPDA)
2,6%

A Fetescu (PLDM)
2,1%
I Ceban(PSRM)
14,0%

Renato Usatîi (BL)
2,9%
D Țîra (PPEM)
3,4%
I Diacov (PPPN)
3,9%

V Chironda (MSPFN)
11,8%

A Donică (MPSN)
4,0%
T Cârnaţ (PVE)
4,8%
O Țîcu (PUN)
11,8%

V Țurcanu (PPR)
6,4%
D Chirtoacă (PL)
7,0%
A Năstase
(ACUMDAPAS)
9,8%

V Marinuța (PVE)
10,3%

Detaliere:
Nr. Candidați politici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I. Ceban (PSRM)
V. Chironda (MSPFN)
O. Țîcu (PUN)
V. Marinuța (PVE)
A. Năstase
(ACUMDAPAS)
D. Chirtoacă (PL)
V. Țurcanu (PPR)
T. Cârnaț (PVP)
A. Donică (MPSN)
I. Diacov (PPN)
D. Țîra (PPEM)
R. Usatîi (PPPN) (BL)
V. Munteanu (PPUSB)
S. Toma (POM)
B.Volosatîi (PPDA)
A. Fetescu (PLDM)

Timp total
02 min. 00 sec.
01 min. 41 sec.
01 min. 41 sec.
01 min. 28 sec.

pozitivă
37 sec.
0 sec.
53 sec.
29 sec.

Conotație
neutră
01 min. 23 sec.
01 min. 41 sec.
48 sec.
59 sec.

01 min. 24 sec.
01 min.
55 sec.
41 sec.
34 sec.
33 sec.
29 sec.
25 sec.
22 sec.
22 sec.
22 sec.
18 sec.

29 sec.
0 sec.
0 sec.
41 sec.
0 sec.
09 sec.
0 sec.
14 sec.
22 sec.
0 sec.
10 sec.
0 sec.

55 sec.
01 min.
55 sec.
0 sec.
34 sec.
24 sec.
29 sec.
11 sec.
0 sec.
22 sec.
12 sec.
18 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – 14,% (02 min.), urmat de
V. Chironda (MSPFN) și O. Țîcu (PUN) – cu 11,8% (01 min. 41 sec.), V. Marinuța (PVE) – 10,3%
(01 min. 28 sec.), A. Năstase (ACUMDAPAS) – 9,8% (01 min. 24 sec.), iar de cea mai mică
pondere de reflectare a beneficiat A. Fetescu (PLDM) – 2,1% (18 sec.).
Conotația reflectării candidaților electorali:
Timp Pozitiv Timp Neutru Timp Negativ

0:02:18
0:02:01
0:01:44
0:01:26
0:01:09
0:00:52
0:00:35
0:00:17

A Fetescu (PLDM)

B Volosatîi (PPDA)

S Toma (POM)

V Munteanu (PPUSB)

Renato Usatîi (BL)

D Țîra (PPEM)

I Diacov (PPPN)

A Donică (MPSN)

T Cârnaţ (PVE)

V Țurcanu (PPR)

D Chirtoacă (PL)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

V Marinuța (PVE)

O Țîcu (PUN)

V Chironda (MSPFN)

I Ceban(PSRM)

0:00:00

Conotația reflectării celor 15 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău și 1 candidat electoral înscris în cursa electorală pentru Primăria mun. Bălți în
cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova Tineret” a fost într-o
tonalitate neutră și pozitivă, cu excepția lui T. Cîrnaț (PVP) și V. Munteanu (PPUSB) care au
beneficiat de o conotație pozitivă, datorită contextului subiectelor în care au fost vizați.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:02:18
Timp Direct

Timp Indirect

0:02:01
0:01:44
0:01:26
0:01:09
0:00:52
0:00:35
0:00:17

A Fetescu (PLDM)

B Volosatîi (PPDA)

S Toma (POM)

V Munteanu
(PPUSB)

Renato Usatîi (BL)

D Țîra (PPEM)

I Diacov (PPPN)

A Donică (MPSN)

T Cârnaţ (PVE)

V Țurcanu (PPR)

D Chirtoacă (PL)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

V Marinuța (PVE)

O Țîcu (PUN)

V Chironda
(MSPFN)

I Ceban(PSRM)

0:00:00
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Cei 15 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și 1
candidat înscris în cursa electorală pentru Primăria mun. Bălți au fost reflectați de postul
nominalizat doar de intervenții indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
0,0%

Barbați
100,0%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind de 100 % (14 min. 15 sec.).

III. DEZBATERI ELECTORALE
30.09.2019 (ora de difuzare: 09:15)
Invitații emisiunii:
– Ion ANGHELUȚA (CI) – nu s-a prezentat
– Ion TERGUȚA (BEACUM) – 15 min.
– Pavel ARTAMANOV (PSRM) – 15 min.
– Ana GUȚU (PUN) – 15 min.
30.09.2019 (ora de difuzare: 10:35)
Invitații emisiunii:
– Ion ȚUGULEA (PCRM) – 15 min.;
– Ghenadie VERDEȘ (PDM) – nu s-a prezentat;
– Emilia RISTIC (CI) – nu s-a prezentat.
01.10.2019 (ora de difuzare: 09:15)
Invitații emisiunii:
– Teodor TURTA (CI) – 15 min.;
– Ion IOVCEV (BEACUM) – 15 min.;
– Petru URSU (CI) – 15 min.
01.10.2019 (ora de difuzare: 10:35)
Invitații emisiunii:
– Vitalii EVTODIEV (PSRM) – 15 min.
– Alexei FRUNZE (PLDM) – 15 min.
02.10.2019 (ora de difuzare: 09:15)
Invitații emisiunii:
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–
–
–
–

Valentin HARAZ (CI) – 15 min.;
Galina SAJIN (BEACUM) – 15 min.;
Carolina PANICO (CI) – nu s-a prezentat;
Ion DRON (CI) – nu s-a prezentat.

02.10.2019 (ora de difuzare: 10:35)
Invitații emisiunii:
– Vasile CALMAȚUI (CI) – 15 min.;
– Ion BOJONCA (PLDM) – nu s-a prezentat;
– Dorin DUSCIAC (PUN) – 15 min.;
– Vitalia PAVLICENCO (PNL) – 15 min.
03.10.2019 (ora de difuzare: 09:15)
Invitații emisiunii:
– Ilie ROTARU (CI) – 15 min.;
– Anatolie URSU (PPR) – 15 min.;
– Alexandru ROȘCA (PSE) – 15 min.

04.10.2019 (ora de difuzare: 09:15)
Invitații emisiunii:
– Nicolae ALEXEI (CI) – nu s-a prezentat;
– Lidia GROZAV (CI) – nu s-a prezentat;
– Veceslav NEDELEA (PDM) – 15 min.
04.10.2019 ora de difuzare: 10:35)
Invitații emisiunii:
– Tudor DELIU (PLDM) – 15 min.;
– Vasile NĂSTASE (BEACUM) – 15 min.
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IV. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR
DE ȘTIRI
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de referință, postul public de radio
,,Radio Moldova Tineret” a difuzat, în cadrul tuturor buletinelor de știri, 48 de subiecte, dintre care
39 de subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual reprezintă 81,25% la
sută din volumul total de știri difuzate în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019.

Ponderea subiectelor social - politice
18,75%

Subiecte social - politice
Altele

81,25%

Astfel, subiectele cu caracter social-politic difuzate de postul public de radio „Radio
Moldova Tineret” au avut următoarele tematici:
30.09.2019
La data de 30 septembrie, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat un
buletin informativ, care constă din 6 subiecte care relatează situația politică din țară.
Știri Radio Tineret, ora 16:00
Alegerile din 20 octombrie vor fi monitorizare de organizații din exterior; Soluțiile lui
Valeriu Munteanu; Soluțiile lui Victor Chironda; Soluțiile lui Dorin Chirtoacă; Prevederile din
planul lui Ion Ceban; Promisiunile lui Renato Usatîi.
01.10.2019
La data de 01 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat un
buletin informativ, care constă din 5 subiecte care nu relatează situația politică din țară.
Știri Radio Tineret, ora 16:00
Sistemul judecătoresc va fi îmbunătățit; A început tipărirea buletinelor de vot; CEC a
aprobat persoanele responsabile de finanțele partidelor pentru perioada campaniei; Obiectivele lui
Octavian Țîcu; Premii pentru tineri.
02.10.2019
La data de 02 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat un
buletin informativ, care constă din 5 subiecte, dintre care 3 subiecte relatează situația politică din
țară.
Știri Radio Tineret, ora 16:00
Maia Sandu se va întâlni cu Federica Mogherini; Pedagogii optează pentru elaborarea unei
legi a protecției cadrului didactic; Doi candidați electorali nu au fost înscriși pentru circumscripția
nr. 33 Chișinău.
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03.10.2019
La data de 03 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat un
buletin informativ, care constă din 5 subiecte, dintre care 4 subiecte relatează situația politică din
țară.
Știri Radio Tineret, ora 16:00
Sprijin financiar de la UE; Guvernul a stabilit care vor fi zilele de audiență pentru cetățeni;
CEC cere corectitudinea vizelor de reședință; Promisiunile lui Victor Chironda.
04.10.2019
La data de 04 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat un
buletin informativ, care constă din 5 subiecte care relatează situația politică din țară.
Știri Radio Tineret, ora 16:00
Este interzisă agitația electorală în ultimele două zile ale campaniei; Propunerile lui Ion
Ceban; Propunerile lui Vitalie Marinuța; Propunerile lui Vlad Țurcanu; Propunerile lui Dumitru
Țîra.
07.10.2019
La data de 07 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat un
buletin informativ, care constă din 5 subiecte care relatează situația politică din țară.
Știri Radio Tineret, ora 16:00
Persoanele cu deficiențe care nu pot merge la secția de votare, pot cere una mobilă;
Prioritățile lui Ion Ceban; Prioritățile lui Andrei Năstase; Adresarea lui Dorin Chirtoacă; Lista
candidaților electorali înscriși pentru Circumscripția nr. 33.
08.10.2019
La data de 08 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat un
buletin informativ, care constă din 9 subiecte care relatează situația politică din țară.
Știri Radio Tineret, ora 16:00
A început tipărirea buletinelor de vot; Propunerile lui Teodor Cîrnaț; Propunerile lui Vlad
Țurcanu; Propunerile lui Andrei Donică; Propunerile lui Octavian Țîcu; Propunerile lui Alexandru
Fetescu; Propunerile lui Boris Volosatîi; Propunerile lui Andrei Năstase; Candidații pe
Circumscripția nr. 48 Tiraspol și Bender.
09.10.2019
La data de 09 octombrie, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a difuzat un
buletin informativ, care constă din 8 subiecte, dintre care 5 subiecte care relatează situația politică
din țară.
Știri Radio Tineret, ora 16:00
Lista observatorilor acreditați de CEC; Propunerile lui Ivan Diacov; Propunerile lui Vitalie
Marinuța; Propunerile lui Victor Chironda; Codreanu și-a depus actele din nou la CEC.

V. ALTE PROGRAME
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova
Tineret” a difuzat o serie de emisiuni, în cadrul cărora nu au fost puse în discuție subiecte cu
caracter electoral: „Blugi vs cravate”; „Cuminte la Bac”; „Dimineți de weekend”; „Fierbinte
show”; „Liber după ore”; „Liberalizare”; „Libertate doză dublă”; „Lume liberă”; „S de la
seară”; „Știri RMT”; „Zbor liber”.
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VI. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE EDUCAȚIE
ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul public de radio „Radio Moldova” nu a difuzat publicitate
electorală. Spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor au fost difuzate:
Alegeri parlamentare noi: CEC 1 – 04 min. 17 sec.; CEC 2 – 08 min. 40 sec., CEC 3 – 06
min. 07 sec., CEC 4 – 05 min. 02 sec., cu o durată totală de 23 min. 46 sec.;
Alegeri locale generale: CEC 4 ru – 05 min. 37 sec., CEC 5 ro – 05 min. 25 sec., CEC 5
ru – 04 min. 60 sec., CEC 1 – 04 min. 17 sec., cu o durată totală de – 19 min. 19 sec.

VII. CAMPANIE
DISCURS DE URĂ

ELECTORALĂ

FĂRĂ

DISCRIMINARE

ȘI

În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul public de radio „Radio Moldova
Tineret în modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie
2019, nu a admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul public
de radio „Radio Moldova Tineret” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate
neutră și pozitivă.
Prin urmare, se constată că postul public de radio „Radio Moldova Tineret” nu a comis
încălcări de la prevederile legale cu privire la reflectarea campaniei electorale.

73 din 107

PRIME
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul de televiziune „Prime” în cadrul buletinelor de știri de la ora 21:00 (limba de difuzare:
română), 44 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 4 concurenți
electorali, 1 candidat independent, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 46 min. 27 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 27 min. 35 sec. (59,38%), urmat
de concurenții electorali – 18 min. 49 sec. (40,50%), precum și candidații independenți – 03 sec.
(0,12%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PSRM
4,1%

PCRM
0,2%

CI
0,1%

ACUMDAPAS
16,0%

GUV
59,4%

PDM
20,3%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subiecți politici
GUV
PDM
ACUMDAPAS
PSRM
PCRM
CI

Timp total
27 min. 35 sec.
09 min. 25 sec.
07 min. 25 sec.
01 min. 54 sec.
05 sec.
03 sec.

pozitivă
09 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
25 min. 12 sec.
09 min. 22 sec.
06 min. 32 sec.
01 min. 37 sec.
05 sec.
03 sec.

negativă
02 min. 14 sec.
03 sec
53 sec.
17 sec.
0 sec.
0 sec.
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Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PDM – 20,3% (09 min. 25 sec.), urmat de
ACUMDAPAS – cu 16% (07 min. 25 sec.) și PSRM – cu 4,1% (01 min. 54 sec.), iar PCRM și CI
le-au revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,2% (05 sec.) și, respectiv, 01% (03 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:36:00
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:28:48

0:21:36

0:14:24

0:07:12

CI

PCRM

PSRM

ACUMDAPAS

PDM

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Prime” a fost într-o
tonalitate neutră, Blocul Electoral „ACUMDA și PAS” și PSRM au fost reflectați și în tonalitate
nesemnificativ negativă. Guvernul a fost mediatizat în tonalitate neutră și nesemnificativ negativă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:20:10

Timp Direct

Timp Indirect

0:17:17
0:14:24
0:11:31
0:08:38
0:05:46
0:02:53

CI

PCRM

PSRM

ACUMDAPAS

PDM

GUV

0:00:00
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Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 PDM
și ACUMDAPAS, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat în buletinele de știri ale
postului de televiziune „Prime” de apariții directe și indirecte, iar PSRM, PCRM și CI au avut doar
apariții indirecte.

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul de televiziune „Prime” nu
a reflectat activitatea candidaților electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50.

1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Barbați
46,8%

Femei
53,2%

Datele diagramei atestă un echilibru privind asigurarea raportului gender, cota femeilor
este de 53,2% (15 min. 42 sec.), iar cota bărbaților – de 46,8% (13 min. 48 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul de televiziune „Prime” în cadrul buletinelor de știri de la ora 21:00 (limba de difuzare:
română), 35 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 20 de concurenți
electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 43 min. 06 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 40 min. 45 sec.. (94,55%), urmați de
Administrația Publică Locală (APL) – 02 min. 21 sec. (5,45%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PDM
2,0%

PCRM
1,7%

PVP
1,7%

PPEM PSE
1,4% 1,3%

MPSN
0,9%
PVE
0,5%

PPR
2,6%

PLDM
0,7%
POM
0,5%

PPPN
3,0%
ACUMDAPAS
31,2%

MSPFN
3,1%
PPDA
3,6%
PNL
3,6%
PPȘ
4,5%
PUN
4,8%

APL
5,5%

PPUSB
9,4%

PL
6,4%

PSRM
11,6%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Concurenți
electorali
ACUMDAPAS
PSRM
PPUSB
PL
APL
PUN
PPȘ
PNL
PPDA
MSPFN
PPPN

Timp total
13 min. 26 sec.
04 min. 59 sec.
04 min. 04 sec.
02 min. 45 sec.
02 min. 21 sec.
02 min. 04 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 34 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 19 sec.
01 min. 17 sec.

pozitivă
21 sec.
09 sec.
0 sec.
0 sec.
24 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
11 min. 50 sec.
04 min. 21 sec.
04 min. 04 sec.
02 min. 45 sec.
01 min. 57 sec.
02 min. 04 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 34 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 19 sec.
01 min. 03 sec.

negativă
01 min. 15 sec.
29 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
14 sec.
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PPR
PDM
PCRM
PVP
PPEM
PSE
MPSN
PLDM
PVE
POM

01 min. 08 sec.
53 sec.
44 sec.
44 sec.
36 sec.
33 sec.
23 sec.
19 sec.
14 sec.
13 sec.

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

01 min. 08 sec.
53 sec.
35 sec.
44 sec.
36 sec.
33 sec.
23 sec.
19 sec.
14 sec.
13 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat: ACUMDAPAS – 31,2% (13 min. 26 sec.),
urmat de PSRM – cu 11,6% (04 min. 59 sec.), PPUSB – cu 9,4% (04 min. 04 sec.), PL – cu 6,4%
(02 min. 45 sec.) și PUN – 4,8% (02 min. 04 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a
beneficiat POM – 0,5% (13 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:14:24
0:12:58
0:11:31
0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

PSE

PPEM

PVP

PCRM

PDM

PPR

PPPN

MSPFN

PPDA

PNL

PPȘ

PUN

APL

PL

PPUSB

PSRM

0:00:00

ACUMDAPAS

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului de televiziune „Prime” a fost într-o tonalitate neutră, nesemnificativ
pozitivă și negativă. ACUMDAPAS, PSRM și PPPN au avut o reflectare neutră și nesemnificativ
negativă datorită știrilor în care au fost vizați. MPSN, PVE, PLDM, POM au fost reflectați neutru,
iar APL a fost mediatizat în tonalitate neutră și nesemnificativ pozitivă.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:11:31

Timp Direct

Timp Indirect

0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

PLDM

PPPN

PPDA

MPSN

PPEM

PDM

PCRM

PUN

PL

APL

PNL

PPR

PPUSB

MSPFN

PPȘ

PSRM

ACUMDAPAS

0:00:00

Concurenții electorali la alegerile locale generale ACUMDAPAS, PSRM, PPȘ, MSPFN,
PPUSB, PPR, PNL, PL, PUN, PCRM, PPEM, PPDA, PPPN, și precum și APL au beneficiat în
buletinele de știri ale postului de televiziune „Prime” de apariții directe și indirecte, iar PDM,
MPSN, PLDM, PVE, POM, PVP și PSE au avut doar apariții indirecte.

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, postul de televiziune „Prime” a reflectat 19
candidați pentru Primăria mun. Chișinău și niciun candidat pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali:
A Fetescu
1,2%

D Țîra
1,6%

V Klimenco
1%

A Donică
0,9%

B Volosatîi V Marinuța
0,8%
0,7%

S Toma
0,6%

V Cebotari
2%

V Voznoi
0,5%

I Diacov
2,1%
T Cârnaţ
2,2%
V Țurcanu
3,4%

A Năstase
36,7%

V Chironda
3,9%
L Ranogaeț
4,7%

O Țîcu
6,2%

D Chirtoacă
7,4%

V Munteanu
11,8%

I Ceban
12,3%
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Detaliere:
Timp total

pozitivă

Conotație
neutră

negativă

12 min. 16 sec.
04 min. 07 sec.
03 min. 57 sec.
02 min. 43 sec.
02 min. 04 sec.
01 min. 34 sec.
01 min. 19 sec.
01 min. 08 sec.
44 sec.
43 sec.
41 sec.
36 sec.
19 sec.
18 sec.
17 sec.
17 sec.
14 sec.
13 sec.
11 sec.

21 sec.
09 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

10 min. 40 sec.
03 min. 32 sec.
03 min. 57 sec.
02 min. 43 sec.
02 min. 04 sec.
01 min. 34 sec.
01 min. 19 sec.
01 min. 08 sec.
44 sec.
43 sec.
41 sec.
36 sec.
19 sec.
18 sec.
17 sec.
17 sec.
14 sec.
13 sec.
11 sec.

01 min. 15 sec.
26 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat A. Năstase (ACUMDAPAS) – 36,7% (12 min.
16 sec.), urmat de I. Ceban (PSRM) – cu 12,3% (04 min. 07 sec.), V. Munteanu (PPUSB) – 6,2%
(03 min. 57 sec.), D. Chirtoacă (PL) – cu 7,4% (02 min. 43 sec.) și O. Țîcu (PUN) – cu 9,9% (02
min. 04 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat V. Voznoi (PSE) – 0,5%
(11 sec.).
Conotația reflectării candidaților electorali:
0:12:58

Timp Neg. (Partid)
Timp Neutr. (Partid)
Timp Pos. (Partid)

0:11:31

Timp Neg. (Guvern)
Timp Neutr. (Guvern)
Timp Pos. (Guvern)

0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26
V Voznoi (PSE)

S Toma (POM)

V Marinuța (PVE)

B Volosatîi (PPDA)

A Donică (MPSN)

V Klimenco (PPȘ)

A Fetescu PLDM)

D Țîra (PPEM)

V Cebotari (PDM)

I Diacov (PPPN)

T Cârnaţ (PVP)

V Țurcanu (PPR)

V Chironda
(MSPFN)

L Ranogaeț (PNL)

O Țîcu (PUN)

D Chirtoacă (PL)

0:00:00
V Munteanu
(PPUSB)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A. Năstase
(ACUMDAPAS)
I. Ceban (PSRM)
V. Munteanu (PPUSB)
D. Chirtoacă (PL)
O. Țîcu (PUN)
L. Ranogaeț (PNL)
V. Chironda (MSPFN)
V. Țurcanu (PPR)
T. Cârnaț (PVP)
I. Diacov (PPPN)
V. Cebotari (PDM)
D. Țîra (PPEM)
A. Fetescu (PLDM)
V. Klimenco (PPȘ)
A. Donică (MPSN)
B. Volosatîi (PPDA)
V. Marinuța (PVE)
S. Toma (POM)
V. Voznoi (PSE)

I Ceban (PSRM)

1.

Candidați electorali

A Năstase
(ACUMDAPAS)

Nr.
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Conotația reflectării celor 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău în cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Prime” a fost într-o
tonalitate neutră. A. Năstase (ACUMDAPAS) și I. Ceban (PSRM) au beneficiat de o mediatizare
neutră și nesemnificativ pozitivă și negativă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:11:31

Timp Direct

Timp Indirect

0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53

V Voznoi (PSE)

S Toma (POM)

V Marinuța (PVE)

B Volosatîi
(PPDA)

A Donică (MPSN)

V Klimenco (PPȘ)

A Fetescu PLDM)

D Țîra (PPEM)

V Cebotari (PDM)

I Diacov (PPPN)

T Cârnaţ (PVP)

V Țurcanu (PPR)

V Chironda
(MSPFN)

L Ranogaeț (PNL)

O Țîcu (PUN)

D Chirtoacă (PL)

V Munteanu
(PPUSB)

I Ceban (PSRM)

0:00:00

A Năstase
(ACUMDAPAS)

0:01:26

Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău
reflectați de postul nominalizat, 10 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, iar 9
candidați – doar de intervenții indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
7,3%

Barbați
92,7%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 92,7% (36 min. 18 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 7,3% (02 min. 51 sec.).
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III. ACCESUL PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ȘI VĂZ
LA SERVICIILE DE PROGRAME AUDIOVIZUALE CU CARACTER
ELECTORAL
Postul de televiziune „Prime” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu
deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri
de la ora 15:00.

IV. DEZBATERI ELECTORALE
Postul de televiziune „Prime”, în perioada raportată, nu a realizat dezbateri electorale
pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

V. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE
ȘTIRI
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, rezultatele monitorizării au atestat că
postul de televiziune „Prime” a difuzat, în cadrul tuturor buletinelor de știri, 726 de subiecte, dintre
care 339 de subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual reprezintă 46,69
la sută din volumul total de știri difuzate.

Ponderea subiectelor social-politice
46,69%

Subiecte social-politice
Altele

53,31%

Astfel, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, subiectele cu caracter social-politic
difuzate de postul de televiziune „Prime” au avut următoarele tematici:
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30.09.2019
La data de 30 septembrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
89 de subiecte, dintre care 24 cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 00:30
Trotuarele din capitală nu sunt potrivite pentru nevăzători. Primăria cunoaște situația, dar
nu face modificări.
Primele știri, ora 06:00
Renato Usatîi face din nou promisiuni; Saakashvili: Putin vrea să refacă Uniunea Sovietică;
Octavian Țîcu îi cere lui Năstase să se retragă din cursa electorală; Vlad Batrîncea: Guvernul Sandu
a fost format în grabă.
Primele știri, ora 07:00
Alegerile din Afganistan.
Primele știri, ora 08:00
Guvernul, la 100 de zile de activitate; Vlad Batrîncea: Guvernul Sandu a fost format în
grabă.
Primele știri, ora 09:00
Guvernul, la 100 de zile de activitate; Vlad Batrîncea: Guvernul Sandu a fost format în
grabă.
Primele știri, ora 12:00
Guvernul, la 100 de zile de activitate.
Primele știri, ora 15:00
Dezvăluirile lui Șor; Alegerile locale vor fi supravegheate.
Primele știri, ora 18:00
Dezvăluirile lui Șor; Alegerile locale vor fi supravegheate.
Primele știri, ora 21:00
Accident teribil în capitală. Prim-ministrul, Maia Sandu s-a expus pe acest caz; Șor face
dezvăluiri scandaloase; Nemulțumit de guvernare; PCRM și-a prezentat candidații; Munteanu îl
acuză pe Igor Dodon; Promisiunile candidatului PSRM; Alegerile locale vor fi supravegheate;
CEC a respins contestația; Chirtoacă acuză Apă-Canal Chișinău;
01.10.2019
La data de 01 octombrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
90 de subiecte, dintre care 45 de subiecte cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 04:30
Alegerile din Afganistan.
Primele știri, ora 05:20
Guvernul, la 100 de zile de activitate; Vlad Batrîncea: Guvernul Sandu a fost format în
grabă.
Primele știri, ora 06:00
Accident teribil în capitală. Prim-ministrul, Maia Sandu s-a expus pe acest caz; Șor face
dezvăluiri scandaloase; Nemulțumit de guvernare; PCRM și-a prezentat candidații; Munteanu îl
acuză pe Igor Dodon; Promisiunile candidatului PSRM; Alegerile locale vor fi supravegheate;
CEC a respins contestația; Chirtoacă acuză Apă-Canal Chișinău.
Primele știri, ora 07:00
UE, cu ochii pe actuala guvernare de la Chișinău.
Primele știri, ora 08:00
Nemulțumit de guvernare; Autoritățile municipale nu vor mai folosi nisipul ca să
deszăpezească trotuarele.
Primele știri, ora 09:00
Accident teribil în capitală. Prim-ministrul, Maia Sandu s-a expus pe acest caz; Autoritățile
municipale nu vor mai folosi nisipul ca să deszăpezească trotuarele; UE, cu ochii pe actuala
guvernare de la Chișinău.
Primele știri, ora 12:00
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UE, cu ochii pe actuala guvernare de la Chișinău; Protest în fața Guvernului.
Primele știri, ora 15:00
Autoritățile municipale nu vor mai folosi nisipul ca să deszăpezească trotuarele; A început
tipărirea buletinelor; UE, cu ochii pe actuala guvernare de la Chișinău; Protest în fața Guvernului.
Primele știri, ora 18:00
Al doilea tur la alegerile locale, este posibil; Lupta cu ambuteiajele din Chișinău; UE, cu
ochii pe actuala guvernare de la Chișinău; Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor
dintre Igor Dodon și Vladimir Putin, Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz; A început tipărirea
buletinelor.
Primele știri, ora 21:00
Iurie Reniță se gândește să plece din PPDA; Ceban și Năstase se vor confrunta în turul doi;
Pavel Grigorciuc, din nou pe banca acuzațiilor; Candidatul PNL, Lilia Ranogaeț și-a prezentat
programul electoral; UE, cu ochii pe actuala guvernare de la Chișinău; Ministerul Justiției a lansat
un nou concurs; Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor dintre Igor Dodon și
Vladimir Putin, Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz; A început tipărirea buletinelor; Primăria
anunță că ar putea rezolva problema ambuteiajelor; Propunerea deputaților democrați; Procuratura
Generală, anexă a guvernării.
Primele știri, ora 23:55
Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor dintre Igor Dodon și Vladimir Putin,
Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz; Ceban și Năstase se vor confrunta în turul doi;
Propunerea deputaților democrați; A început tipărirea buletinelor; Ajutor din partea statului.
02.10.2019
La data de 02 octombrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
91 de subiecte, dintre care 44 de subiecte cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 04:30
UE, cu ochii pe actuala guvernare de la Chișinău.
Primele știri, ora 05:10
Nemulțumit de guvernare; Autoritățile municipale nu vor mai folosi nisipul ca să
deszăpezească trotuarele.
Primele știri, ora 06:00
Iurie Reniță se gândește să plece din PPDA; Ceban și Năstase se vor confrunta în turul doi;
Pavel Grigorciuc, din nou pe banca acuzațiilor; Candidatul PNL, Lilia Ranogaeț și-a prezentat
programul electoral; UE, cu ochii pe actuala guvernare de la Chișinău; Ministerul Justiției a lansat
un nou concurs; Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor dintre Igor Dodon și
Vladimir Putin, Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz; A început tipărirea buletinelor; Primăria
anunță că ar putea rezolva problema ambuteiajelor; Propunerea deputaților democrați; Procuratura
Generală, anexă a guvernării.
Primele știri, ora 07:00
Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor dintre Igor Dodon și Vladimir Putin,
Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz; Primăria anunță că ar putea rezolva problema
ambuteiajelor.
Primele știri, ora 08:00
Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor dintre Igor Dodon și Vladimir Putin,
Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz.
Primele știri, ora 09:00
Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor dintre Igor Dodon și Vladimir Putin,
Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz; Propunerea deputaților democrați; Primăria anunță că
ar putea rezolva problema ambuteiajelor.
Primele știri, ora 12:00
Alegătorii pot verifica listele pentru a putea vota; Bani din partea SUA pentru reparația
unui lăcaș sfânt. Ministrul Educației, Liliana Onofrei, a vorbit despre proiectul dat.
Primele știri, ora 15:00
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„Prima casă”, proiect solicitat; Filip o acuză pe Sandu; Bani din partea SUA pentru
reparația unui lăcaș sfânt. Ministrul Educației, Liliana Onofrei, a vorbit despre proiectul dat; În
stare avansată de ebrietate. Maia Sandu a vorbit despre tragedia care s-a produs luni.
Primele știri, ora 18:00
În stare avansată de ebrietate. Maia Sandu a vorbit despre tragedia care s-a produs luni;
Kievul a dat acordul de a avea loc alegeri în Donbas; Filip o acuză pe Sandu; Alegătorii pot verifica
listele pentru a putea vota; Andrei Năstase și-a procurat o mașină nouă.
Primele știri, ora 21:00
În stare avansată de ebrietate. Maia Sandu a vorbit despre tragedia care s-a produs luni; O
femeie de la un centru de plasament spune că micuții sunt maltratați. Ministrul Sănătății spune că
va investiga cazul; Kievul a dat acordul de a avea loc alegeri în Donbas; Ce va semna Guvernul la
Bratislava?; „Prima casă”, proiect solicitat; Filip o acuză pe Sandu; Andrei Năstase și-a prezentat
programul electoral; Octavian Țîcu vrea să transforme orașul într-un centru istoric; Acuzații la
adresa MAI; Andrei Năstase și-a procurat o mașină nouă; Jurnaliștii incomozi, atacați; Valeriu
Frumusachi, despre accidentul de la Buiucani și tăcerea suspectă a IGP; Bani din partea SUA
pentru reparația unui lăcaș sfânt. Ministrul Educației, Liliana Onofrei, a vorbit despre proiectul
dat.
03.10.2019
La data de 03 octombrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
104 subiecte, dintre care 50 de subiecte cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 00:00
În stare avansată de ebrietate. Maia Sandu a vorbit despre tragedia care s-a produs luni;
Bani din partea SUA pentru reparația unui lăcaș sfânt. Ministrul Educației, Liliana Onofrei, a
vorbit despre proiectul dat.
Primele știri, ora 04:30
Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor dintre Igor Dodon și Vladimir Putin,
Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz; Primăria anunță că ar putea rezolva problema
ambuteiajelor.
Primele știri, ora 05:15
Prețurile la gaz, încă nu au scăzut. În urma discuțiilor dintre Igor Dodon și Vladimir Putin,
Gazprom trebuia să scadă prețurile la gaz.
Primele știri, ora 06:00
În stare avansată de ebrietate. Maia Sandu a vorbit despre tragedia care s-a produs luni; O
femeie de la un centru de plasament spune că micuții sunt maltratați. Ministrul Sănătății spune că
va investiga cazul; Kievul a dat acordul de a avea loc alegeri în Donbas; Ce va semna Guvernul la
Bratislava?; „Prima casă”, proiect solicitat; Filip o acuză pe Sandu; Andrei Năstase și-a prezentat
programul electoral; Octavian Țîcu vrea să transforme orașul într-un centru istoric; Acuzații la
adresa MAI; Andrei Năstase și-a procurat o mașină nouă; Jurnaliștii incomozi, atacați; Valeriu
Frumusachi, despre accidentul de la Buiucani și tăcerea suspectă a IGP; Bani din partea SUA
pentru reparația unui lăcaș sfânt. Ministrul Educației, Liliana Onofrei a vorbit despre proiectul dat.
Primele știri, ora 07:00
Alegătorii pot verifica listele pentru a putea vota; Maia Sandu: Vasile Șarco va fi
monitorizat.
Primele știri, ora 09:00
Maia Sandu: Vasile Șarco va fi monitorizat.
Primele știri, ora 12:00
Maia Sandu: Vasile Șarco va fi monitorizat.
Primele știri, ora 15:00
Miniștrii au fost invitați la ziua națională a vinului; Maia Sandu: Vasile Șarco va fi
monitorizat.

85 din 107

Primele știri, ora 18:00
Video nou a accidentului de la Buiucani. Ministrul Justiției comentează acest caz; Parcări
gratis în Chișinău; Maia Sandu: Vasile Șarco va fi monitorizat; Locuitorii din Chișinău care au
depășit vârsta de 70 de ani vor primi de la Primărie câte 500 de lei; Miniștrii au fost invitați la ziua
națională a vinului; Protest împotriva lui Igor Dodon; UE va oferi ajutor financiar RM, cu condiția
dea se investi în reforme ale justiției, lupta cu corupția, etc.
Primele știri, ora 21:00
Video nou a accidentului de la Buiucani. Ministrul Justiției comentează acest caz; UE va
oferi ajutor financiar RM, cu condiția dea se investi în reforme ale justiției, lupta cu corupția etc.;
Protest împotriva lui Igor Dodon; Manifestanții denunță acordul dintre Kiev și Moscova; Țuțu este
suspectat de îmbogățire ilicită; Maia Sandu: Vasile Șarco va fi monitorizat; Miniștrii au fost
invitați la ziua națională a vinului; Victor Chironda vrea să interzică parcarea pe trotuare; Codreanu
solicită modificarea legislației electorale; Activistul civic, Mihail Bagas s-a lansat în campania
electorală la funcția de consilier municipal; Arina Spătaru îl acuză pe Grigorișin că blochează
inițiativa; Parcări gratis în Chișinău; Locuitorii din Chișinău care au depășit vârsta de 70 de ani
vor primi de la Primărie câte 500 de lei; Valeriu Frumusachi vorbește despre acordul încheiat la
Minsk, între Kiev și Moscova.
Primele știri, ora 23:55
UE va oferi ajutor financiar RM, cu condiția dea se investi în reforme ale justiției, lupta cu
corupția etc.; Țuțu este suspectat de îmbogățire ilicită; Protest împotriva lui Igor Dodon; Locuitorii
din Chișinău care au depășit vârsta de 70 de ani vor primi de la Primărie câte 500 de lei; Miniștrii
au fost invitați la ziua națională a vinului.
04.10.2019
La data de 04 octombrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
89 de subiecte, dintre care 48 de subiecte cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 04:30
Alegătorii pot verifica listele pentru a putea vota; Maia Sandu: Vasile Șarco va fi
monitorizat.
Primele știri, ora 06:00
Video nou a accidentului de la Buiucani. Ministrul Justiției comentează acest caz; UE va
oferi ajutor financiar RM, cu condiția dea se investi în reforme ale justiției, lupta cu corupția etc.;
Protest împotriva lui Igor Dodon; Manifestanții denunță acordul dintre Kiev și Moscova; Țuțu este
suspectat de îmbogățire ilicită; Maia Sandu: Vasile Șarco va fi monitorizat; Miniștrii au fost
invitați la ziua națională a vinului; Victor Chironda vrea să interzică parcarea pe trotuare; Codreanu
solicită modificarea legislației electorale; Activistul civic, Mihail Bagas s-a lansat în campania
electorală la funcția de consilier municipal; Arina Spătaru îl acuză pe Grigorișin că blochează
inițiativa; Parcări gratis în Chișinău; Locuitorii din Chișinău care au depășit vârsta de 70 de ani
vor primi de la Primărie câte 500 de lei; Valeriu Frumusachi vorbește despre acordul încheiat la
Minsk, între Kiev și Moscova.
Primele știri, ora 07:00
UE va oferi ajutor financiar RM, cu condiția dea se investi în reforme ale justiției, lupta cu
corupția etc.; Țuțu este suspectat de îmbogățire ilicită; Parcări gratis în Chișinău.
Primele știri, ora 08:00
Protest împotriva lui Igor Dodon; Locuitorii din Chișinău care au depășit vârsta de 70 de
ani vor primi de la Primărie câte 500 de lei.
Primele știri, ora 09:00
Video nou a accidentului de la Buiucani. Ministrul Justiției comentează acest caz; UE va
oferi ajutor financiar RM, cu condiția dea se investi în reforme ale justiției, lupta cu corupția, etc.
Primele știri, ora 12:00
Fostul ministru Chirinciuc este căutat internațional; Premiu de 10 mii lei directorului „ApăCanal”; Rezoluție la APCE; Vaccinarea vulpilor blocată. Subiectul imunizării vulpilor a fost
discutat și în Parlament.
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Primele știri, ora 15:00
Fostul ministru Chirinciuc este căutat internațional; Asigurările lui Zelenski; Se anunță un
nou protest; Dodon vrea remaniere de Guvern; Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a
Monumentelor, Ion Ștefăniță acuză Consiliul Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului
Culturii.
Primele știri, ora 18:00
Fostul ministru Chirinciuc este căutat internațional; Rezoluție la APCE; Dodon vrea
remaniere de Guvern; Vice-președintele Parlamentului, Monica Babuc propune amenzi pentru
agresorii de profesori; Premiu de 10 mii lei directorului „Apă-Canal”.
Primele știri, ora 21:00
Asigurările lui Zelenski; Rezoluție la APCE; Dodon vrea remaniere de Guvern; Dodon dă
de înțeles că Năstase vrea să fie șef de stat; Cei mai buni dascăli, premiați; Codreanu rămâne în
afara cursei electorale; Munteanu spune că Năstase a încălcat codul electoral; Provocare pentru
candidați; ACUM nu mai vor procuror european; Premiu de 10 mii lei directorului „Apă-Canal”;
Ministerul spune că medicamentul insulina va fi importat în continuare.
05.10.2019
La data de 05 octombrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
33 de subiecte, dintre care 20 de subiecte cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 00:00
ACUM nu mai vor procuror european; Rezoluție la APCE; Provocare pentru candidați; Cei
mai buni dascăli, premiați.
Primele știri, ora 04:30
UE va oferi ajutor financiar RM, cu condiția dea se investi în reforme ale justiției, lupta cu
corupția etc.; Țuțu este suspectat de îmbogățire ilicită; Parcări gratis în Chișinău.
Primele știri, ora 05:00
Protest împotriva lui Igor Dodon; Locuitorii din Chișinău care au depășit vârsta de 70 de
ani vor primi de la Primărie câte 500 de lei.
Primele știri, ora 06:00
Asigurările lui Zelenski; Rezoluție la APCE; Dodon vrea remaniere de Guvern; Dodon dă
de înțeles că Năstase vrea să fie șef de stat; Cei mai buni dascăli, premiați; Codreanu rămâne în
afara cursei electorale; Munteanu spune că Năstase a încălcat codul electoral; Provocare pentru
candidați; ACUM nu mai vor procuror european; Premiu de 10 mii lei directorului „Apă-Canal”;
Ministerul spune că medicamentul insulina va fi importat în continuare.
07.10.2019
La data de 07 octombrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
55 de subiecte, dintre care 19 subiecte cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 07:00
Aleși pe criterii politice; Bani de la FMI.
Primele știri, ora 08:00
Aleși pe criterii politice; Bani de la FMI.
Primele știri, ora 09:00
Aleși pe criterii politice; Bani de la FMI.
Primele știri, ora 12:00
Șeful secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci de fotbal organizat
de MAI; Ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu schimbă macazul.
Primele știri, ora 15:00
Ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu schimbă macazul.
Primele știri, ora 18:00
Șeful secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci de fotbal organizat
de MAI; Conform unui sondaj, Andrei Năstase nu mai este lider la voturi.
Primele știri, ora 21:00
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Șeful secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci de fotbal organizat
de MAI; Declarațiile de avere a candidaților la fotoliul de primar al capitalei; Grigorciuc, sub
control judiciar; Guvernul, ochi și urechi; Conform unui sondaj, Andrei Năstase nu mai este lider
la voturi; Ping-Pong de replici; Moldova are cei mai mulți procurori.
Primele știri, ora 23:55
Șeful secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci de fotbal organizat
de MAI.
08.10.2019
La data de 08 octombrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
90 de subiecte, dintre care 39 de subiecte cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 04:25
Aleși pe criterii politice; Bani de la FMI.
Primele știri, ora 05:00
Aleși pe criterii politice; Bani de la FMI.
Primele știri, ora 06:00
Șeful secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci de fotbal organizat
de MAI; Declarațiile de avere a candidaților la fotoliul de primar al capitalei; Grigorciuc, sub
control judiciar; Guvernul, ochi și urechi; Conform unui sondaj, Andrei Năstase nu mai este lider
la voturi; Ping-Pong de replici; Moldova are cei mai mulți procurori.
Primele știri, ora 07:00
Moldova are cei mai mulți procurori; Ghid pentru medici.
Primele știri, ora 09:00
Șeful secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci de fotbal organizat
de MAI; Moldova are cei mai mulți procurori; Ghid pentru medici.
Primele știri, ora 18:00
Protest masiv în toată țara; Șeful secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui
meci de fotbal organizat de MAI; Demers politic, formal; A început tipărirea buletinelor de vot.
Primele știri, ora 21:00
Discuții ascunse de presă; Plahotniuc, citat pe facebook; Procuratura Anticorupție, acuzată;
Mandatul lui Năstase, validat; Demers politic, formal; Câștig de cauză pentru Codreanu; Șeful
secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci de fotbal organizat de MAI;
Propunerile candidatului PPR; Promisiunile candidatului „ACUM”; Donică s-a retras din cursa
electorală; Fost consilier acuzat de agresiune; Protest masiv în toată țara; Subiectul privind premiul
acordat unei vinării din țară, de către Ministrul Agriculturii, este discutat în cadrul rubricii „De
facto”.
Primele știri, ora 23:55
Protest masiv în toată țara; Mandatul lui Năstase, validat; Demers politic, formal; A început
tipărirea buletinelor de vot; Șeful secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci
de fotbal organizat de MAI; Discuții ascunse de presă.
09.10.2019
La data de 09 octombrie, în cadrul buletinului informativ „Primele știri” au fost difuzate
85 de subiecte, dintre care 50 de subiecte cu caracter social-politic:
Primele știri, ora 04:25
Moldova are cei mai mulți procurori; Ghid pentru medici.
Primele știri, ora 06:00
Discuții ascunse de presă; Plahotniuc, citat pe facebook; Procuratura Anticorupție, acuzată;
Mandatul lui Năstase, validat; Demers politic, formal; Câștig de cauză pentru Codreanu; Șeful
secției Urmărire Penală a IP Bălți a decedat, în urma unui meci de fotbal organizat de MAI;
Propunerile candidatului PPR; Promisiunile candidatului „ACUM”; Donică s-a retras din cursa
electorală; Fost consilier acuzat de agresiune; Protest masiv în toată țara; Subiectul privind premiul
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acordat unei vinării din țară, de către Ministrul Agriculturii, este discutat în cadrul rubricii „De
facto”.
Primele știri, ora 07:00
Protest masiv în toată țara; A început tipărirea buletinelor de vot; 11 persoane cu nevoi
speciale vor să fie consilieri.
Primele știri, ora 08:00
Negocierile 5+2, reluate; Protest masiv în toată țara; A început tipărirea buletinelor de vot;
11 persoane cu nevoi speciale vor să fie consilieri.
Primele știri, ora 09:00
Protest masiv în toată țara; Negocierile 5+2, reluate; A început tipărirea buletinelor de vot;
11 persoane cu nevoi speciale vor să fie consilieri.
Primele știri, ora 12:00
Acuzații dure la adresa Kremlinului; Negocierile 5+2, reluate; Cimitirul evreiesc, în
paragină.
Primele știri, ora 15:00
Protest masiv în toată țara; Telenovela din Justiție continuă; Donică s-a retras din cursa
electorală; Propunerile candidatului PPR; Noi negocieri în formatul 5+2; Cimitirul evreiesc, în
paragină.
Primele știri, ora 18:00
Protest masiv în toată țara; Noi negocieri în formatul 5+2; Telenovela din Justiție continuă;
Guvernul a acordat ajutor; Statutul încurcat al candidatului Andrei Năstase.
Primele știri, ora 21:00
Noi negocieri în formatul 5+2; Guvernul a acordat ajutor; Protest masiv în toată țara;
Telenovela din Justiție continuă; Ruslan Codreanu nu renunță; Refuză să preia mandatul de primar;
Decizia Curții de Apel, criticată; Jizdan acuză guvernarea; Subiectul despre scandalul de la un
liceu din capitală, unde învățătoarea înjură elevii, este discutat la rubrica „De facto”; Prime TV,
ținta presiunilor.

VI. ALTE PROGRAME
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul de televiziune „Prime” a difuzat
următoarele emisiuni: Точь в точь; Видели видео; Женский журнал; Prima oră; Непутёвые
заметки; Telesopping; Модный приговор; Ералаш; Жить здорово; Поле чудес; Давай
поженимся; Мужское/Женское; На самом деле; Vorbește Moldova; Пусть говорят;
Вечерний Ургант; Человек и закон; Loteria Națională; Da sau Nu; Слово пастыря; Кто
хочет стать миллионером; Сегодня вечером; Что? Где? Когда?; Doctorii; Жизнь
других;De Facto; День учителя, праздничный концерт; Лучше всех; Щас спою; Позднер și
Filme.
Dintre care cu caracter politic sunt: Cronica lui Bogatu și Принципы.
30.09.2019 – Принципы (ora de difuzare: 18:30)
Sergiu Sîrghi (șef direcție în cadrul ANSA); Sabina Hirianov (jurnalist); Annaslav
Iacovenco (director executiv „Green Moldova”); Vlad Bolocan (doctorand Catedra de farmacie
chimică și toxicologie)
Plastic pentru prânz și cină: de ce produsele din plastic sunt periculoase pentru sănătate?
Ce este periculos în apa îmbuteliată?
01.10.2019 – Принципы (ora de difuzare: 18:30)
Cornelia Bodorin (psiholog); Alexei Sivunic (activist civic); Alexandru Stratan (instructor
auto); Vitalie Ciuchitu (avocat)
Accident tragic în sectorul Buiucani al capitalei în care au avut de suferit 30 de persoane și
pasagerul autoturismului de marca Porche a decedat pe loc.
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02.10.2019 – Принципы (ora de difuzare: 18:30)
Oxana Bodnar (jurnalist); Anatol Țăranu (politolog); Valeriu Pașa (reprezentant ONG
„WatchDog.md”)
Dezacorduri în alianța de guvernare, între timp puterea le ține împreună?
03.10.2019 – Принципы (ora de difuzare: 18:30)
Eugen Balan (președintele Uniunii Naționale a Studenților); Irina Șibaeva (psiholog);
Elena Derjanscaia (jurnalist); Alexandru Cuznețov (doctor în drept)
Bătaie în fața copilului: ce riscă fetele de la USFM „Nicolae Testemițanu” care au întemeiat
bătaia în public?
04.10.2019 – Принципы (ora de difuzare: 18:30)
Vitalie Gămurari (doctor în drept); Semion Niculin (jurnalist); Ruslan Șevcenco (istoric);
Dmitrii Lecarțev (președintele Asociației Tinerilor Ucraineni în Moldova)
Vladimir Zelenski a fost de acord cu „Formula lui ȘTENMEIER”, ce ar însemna asta
pentru Republica Moldova?
05.10.2019 – Cronica lui Bogatu (ora de difuzare: 21:00)
Zile grele în ACUM Clinci pe politica externă Planul ȘTENMEIER revine.
06.10.2019 – Cronica lui Bogatu (ora de difuzare: 21:00)
Invazia ca război civil Maia Sandu la București Raportul Kroll 2 incomplet.
07.10.2019 – Принципы (ora de difuzare: 18:30)
Alexandru Gheorghieș (președinte Curtea de Apel, Bălți); Nicolae Osmochescu (profesor
în drept); Stanislav Pavlovschi (avocat)
Cazul fostului președinte al CSJ, Ion Druță: instanță sau proces?
08.10.2019 – Принципы (ora de difuzare: 18:30)
Vladimir Covali (avocat); Sergiu Motuzco (jurist); Gheorghe Roșioru (șef al
Departamentului de expertiză medicală al Dispensarului Narcologic Republican); Victoria
Criucova (jurnalist)
Despre videoclipul cu momentul ciocnirii în accidentul din sectorul Buiucani, al 3-lea
pasager al automobilului și legislația.
09.10.2019 – Принципы (ora de difuzare: 18:30)
Maia Laguta (activist civic); Oleg Alexa (șef Consiliul Asociației transporturilor); Mihail
Paisic (doctor în economie)
Lucrătorii din domeniul transportului public sunt în grevă, iar pasagerii nu pot ajunge la
destinație.

VII. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE
EDUCAȚIE ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR

DE

În perioada de raport, postul de televiziune „Prime” nu a difuzat publicitate electorală.
Spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor au fost difuzate cu o durată de 26 min. 16
sec.: Spot 1 – 420 sec.; spot 2 – 280 sec.; spot 3 – 210 sec.; spot 4 – 270 sec.; spot 5 – 270 sec. și
spot 6 – 120 sec.
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VIII. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ȘI
DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul de televiziune „Prime” în modul de
reflectare a campaniei electorale, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, nu a admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că în perioada de raport, postul de
televiziune „Prime” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră, pozitivă
și negativă.
Totodată, postul de televiziune „Prime” nu a asigurat prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziție în cadrul a două subiecte:
I. La data de 02.10.2019, în cadrul principalului buletin informativ, la ora 21:47:55, a fost
difuzat un subiect despre acțiunile autorităților responsabile după accidentul tragic de pe str. Alba
Iulia din capitală, în cadrul rubricii „De facto” cu Valeriu Frumusachi. Acesta menționează că
opoziția parlamentară acuză conducerea MAI de promovare a cadrelor pe criterii
extraprofesionale. Alexandru Jizdan vine cu declarații precum că „atâta timp cât din MAI, pe
criterii politice, vor fi alungați oameni profesioniști, noi riscăm ca în țara noastră situația
criminogenă să se înrăutățească”. Pe marginea acestei situații, Valeriu Frumusachi vine cu câteva
concluzii:
„1) În ultima perioadă avem mai multe cazuri când exponenții poliției moldovenești au
manifestat carențe grave la capitolul competență. În cazul jafului de la filiala unei bănci din
Chișinău. În loc să identifice suspecții, Ministrul de Interne și șeful IGP organizează conferințe
de prese pentru a ne oferi explicații nebuloase;
2) Unul din motivele degradării structurilor de anchetă și asigurare a ordinii publice pot
fi epurările de cadre pe criterii politice. Noua conducere a MAI a concediat sau a forțat plecarea
unor ofițeri competenți, care puteau gestiona asemenea situații de criză;
3) Datul afară pe criterii politice din MAI face parte din politica de cadre a actualului
Guvern. Situația degradează și în alte ministere. Cei de la Agricultură vor să le dea elevilor must
din struguri, cei de la Justiție au declarat război judecătorilor, iar cei de la Economie sunt
implicați total în scandalul concesionării Aeroportului Chișinău”. În cadrul subiectului lipsește
poziția părților vizate (MAI și Guvernul).
II. La data de 08.10.2019, în cadrul principalului buletin informativ, la ora 21:09:53, a fost
difuzat un subiect intitulat „Discuții ascunse de presă”. Conform prezentatoarei, șeful Serviciului
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco, a discutat la Moscova despre spălătoria
rusească, numită laundromat, dar a ținut în secret această întrevedere. „Laundromatul rusesc a
afectat țara noastră în perioada 2010-2014. Schema potrivit mai multor investigații jurnalistice a
fost aplicată în Moldova de către omul de afaceri Veaceslav Platon. În acea perioadă, Platon ar
fi spălat prin Banca moldovenească, pe care o controla, în jur de 20 miliarde de dolari. Potrivit
presei, Platon ar fi și autorul miliardromatului moldovenesc. În 2017, Platon a fost condamnat la
25 de ani de închisoare. Anterior, în presă au apărut informații că el ar fi gata să plătească până
la 10 milioane de dolari deputaților din Alianța PSRM-ACUM pentru a fi ajutat să iasă din
închisoare”, a menționat reporterul. La sfârșitul subiectului se vorbește despre Maia Sandu, care
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a declarat, anterior, că Serviciul de Prevenire a Spălării Banilor sabotează Guvernul, dar recent
Premierul a anunțat că instituția a devenit cooperantă.
Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Prime” a comis încălcări de la
prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale: „În cadrul
programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de
natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerințe: a)
asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea
principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere
publică”.
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CANAL 2
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul de televiziune „Canal 2” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare:
română), 18 știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 3 concurenți
electorali și activitatea Guvernului Republicii Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 14 min. 51 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 08 min. 33 sec. (57,6%), urmat
de concurenții electorali – 06 min. 18 sec. (42,4%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PSRM
0,8%
ACUMDAPAS
20,4%

GUV
57,6%
PDM
21,2%

Detaliere:
Nr.
22.
23.
24.
25.

Concurenți
electorali
GUV
PDM
ACUMDAPAS
PSRM

Timp total
08 min. 33 sec.
03 min. 09 sec.
03 min. 02 sec.
07 sec.

pozitivă
42 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
07 min. 27 sec.
03 min. 09 sec.
02 min. 37 sec.
07 sec.

negativă
24 sec.
0 sec.
25 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PDM – cu 21,2% (03 min. 09 sec.), urmat de
ACUMDAPAS – cu 20,4% (03 min. 02 sec.) și PSRM – cu 0,8% (07 sec.).
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Conotația reflectării concurenților electorali:

Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

PSRM

ACUMDAPAS

PDM

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Canal 2” a fost într-o
tonalitate în general neutră, cu excepția ACUMDAPAS, care a fost mediatizat și nesemnificativ
negativ. Guvernul a fost reflectat în tonalitate neutră, nesemnificativ pozitiv și negativ.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:05:46

Timp Direct

Timp Indirect

0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

PSRM

ACUMDAPAS

PDM

GUV

0:00:00

Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 PDM,
ACUMDAPAS, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat, în buletinele de știri ale
postului de televiziune „Canal 2”, de apariții directe și indirecte, iar PSRM a avut doar apariții
indirecte.
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1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2”
nu a reflectat activitatea candidaților electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale
nr. 17, 33, 48 și 50.

1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Femei
46,5%

Barbați
53,5%

Datele diagramei atestă un echilibru privind asigurarea raportului gender, cota bărbaților
fiind de 53,5% (05 min. 17 sec.), iar cota femeilor a fost de 46,5% (04 min. 35 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de
postul de televiziune „Canal 2” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare:
română), 25 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 21 de concurenți
electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 29 min. 46 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 28 min. 10 sec. (94,6%), urmați de
Administrația Publică Locală – 01 min. 36 sec. (5,4%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
MPSN
2,5%

PPDA
1,6%

PPPN
0,8%

PLDM
0,8%

PVP
0,7%

PVE
0,6%

POM
0,5%
PSE
0,4%

PPEM
2,6%
PDM
3,4%

ACUMDAPAS
22,7%

PCRM
3,9%
PUN
3,9%

PSRM
11,5%

PL
4,0%

PPȘ
11,0%

APL
5,4%
PNL
5,4%

PPR
5,5%

PPUSB
5,6%

MSPFN
7,2%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Concurenți
electorali
ACUMDAPAS
PSRM
PPȘ
MSPFN
PPUSB
PPR
PNL
APL
PL
PUN
PCRM
PDM
PPEM
MPSN

Timp total
06 min. 46 sec.
03 min. 25 sec.
03 min. 16 sec.
02 min. 09 sec.
01 min. 40 sec.
01 min. 39 sec.
01 min. 37 sec.
01 min. 36 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 10 sec.
01 min. 09 sec.
01 min.
46 sec.
45 sec.

pozitivă
48 sec.
21 sec.
0 sec.
16 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
12 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
05 min. 39 sec.
02 min. 24 sec.
03 min. 08 sec.
01 min. 53 sec.
01 min. 40 sec.
01 min. 39 sec.
01 min. 37 sec.
01 min. 36 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 10 sec.
57 sec.
01 min.
46 sec.
45 sec.

negativă
19 sec.
40 sec.
8 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PPDA
PPPN
PLDM
PVP
PVE
POM
PSE

28 sec.
15 sec.
14 sec.
13 sec.
10 sec.
09 sec.
08 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

28 sec.
15 sec.
14 sec.
13 sec.
10 sec.
09 sec.
08 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și
PAS” – cu 22,7% (06 min. 46 sec.), urmat de PSRM – cu 11,5% (03 min. 25 sec.), PPȘ – cu 11%
(03 min. 16 sec.), MSPFN – cu 7,2% (02 min. 09 sec.), PPUSB – cu 5,06% (01 min. 40 sec.), PPR
– cu 5,5% (01 min. 39 sec.), PNL – cu 5,4 % (01 min. 37 sec.), urmați de PL, PUN și PCRM – cu
4% (01 min. 11 sec., 01 min. 10 sec. și, respectiv, 01 min. 09 sec.) și PDM – cu 3,4% (01 min.),
iar de cea mai mică pondere de mediatizare au beneficiat PVE – 0,6% (10 sec.), POM – 0,5% (09
sec.) și PSE – 0,4% (08 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:07:12
0:06:29
0:05:46
0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

PLDM

PPPN

PPDA

MPSN

PPEM

PDM

PCRM

PUN

PL

APL

PNL

PPR

PPUSB

MSPFN

PPȘ

PSRM

ACUMDAPAS

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului de televiziune „Canal 2” a fost într-o tonalitate neutră, pozitivă și
negativă. ACUMDAPAS și PSRM au avut o reflectare neutră, pozitivă și negativă. PPȘ a fost
reflectat în lumină neutră și nesemnificativ negativă. PCRM a beneficiat de o reflectare neutră și
nesemnificativ pozitivă. PPUSB, PPR, PNL, PL, PUN, PDM, PPEM, MPSN, PPDA, PPPN,
PLDM, precum și APL au fost reflectați neutru.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:06:29

Timp Direct

Timp Indirect

0:05:46
0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

PLDM

PPPN

PPDA

MPSN

PPEM

PDM

PCRM

PUN

PL

APL

PNL

PPR

PPUSB

MSPFN

PPȘ

PSRM

ACUMDAPAS

0:00:00

Concurenții electorali la alegerile locale generale ACUMDAPAS, PSRM, PPȘ, MSPFN,
PPUSB, PPR, PNL, PL, PUN, PCRM, PDM, PPEM, MPSN, PPDA, precum și APL au beneficiat
în buletinele de știri ale postului de televiziune „Canal 2” de apariții directe și indirecte, iar PPPN
și PLDM, PVP, POM și PSE au avut doar apariții indirecte.

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, „Canal 2” a reflectat toți candidații înscriși
în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și niciun candidat pentru Primăria mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali la alegerile locale:
T. Cîrnaț (PVP)
1%

B. Volosatîi (PPDA)
1%

V. Klimenco (PPȘ)
1%

A. Fetescu (PLDM)
1%
I. Diacov (PPPN)
1%

V. Marinuța
1%

S Toma (POM)
0,6%
V Voznoi (PSE)
0,6%

A. Donică (MPSN)
3%
D Țîra (PPEM)
3,3%

A Năstase (ACUMDAPAS)
29,0%

V Cebotari (PDM)
4,3%

O Țîcu (PUN)
5,0%
D Chirtoacă (PL)
5,1%
I Ceban (PSRM)
13,2%

L Ranogaeț (PNL)
6,9%

V Țurcanu (PPR)
7,1%

V Chironda (MSPFN)
9,2%
V Munteanu (PPUSB)
7,1%
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Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Concurenți
electorali
A. Năstase
(ACUMDAPAS)
I. Ceban (PSRM)
V. Chironda (MSPFN)
V. Munteanu (PPUSB)
V. Țurcanu (PPR)
L. Ranogaeț (PNL)
D. Chirtoacă (PL)
O. Țîcu (PUN)
V. Cebotari (PDM)
D. Țîra (PPEM)
A. Donică (MPSN)
I. Diacov (PPPN)
A. Fetescu PLDM)
T. Cârnaț (PVP)
B. Volosatîi (PPDA)
V. Klimenco (PPȘ)
V. Marinuța (PVE)
S. Toma (POM)
V. Voznoi (PSE)

Timp total

pozitivă

Conotație
neutră

negativă

06 min. 46 sec.
03 min. 05 sec.
02 min. 09 sec.
01 min. 40 sec.
01 min. 39 sec.
01 min. 37 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 10 sec.
01 min.
46 sec.
45 sec.
15 sec.
14 sec.
13 sec.
12 sec.
11 sec.
10 sec.
09 sec.
08 sec.

48 sec.
21 sec.
16 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

05 min. 39 sec.
02 min. 24 sec.
01 min. 53 sec.
01 min. 40 sec.
01 min. 39 sec.
01 min. 37 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 10 sec.
01 min.
46 sec.
45 sec.
15 sec.
14 sec.
13 sec.
12 sec.
11 sec.
10 sec.
09 sec.
08 sec.

19 sec.
20 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat A. Năstase (ACUMDAPAS) – 29% (06 min.
46 sec.), urmat de I. Ceban (PSRM) – cu 13,2% (03 min. 05 sec.), V. Chironda (MSPFN) – cu
9,2% (02 min. 09 sec.), V. Munteanu (PPUSB) și V. Țurcanu (PPR) – 7,1% (01 min. 40 sec. și,
respectiv, 01 min. 39 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare au avut S. Toma (POM) și
V. Voznoi (PSE) – 0,6% (09 sec. și, respectiv, 08 sec.).
Conotația reflectării candidaților electorali:
0:07:12

Timp Neg. (Partid)
Timp Neutr. (Partid)
Timp Pos. (Partid)

0:06:29

Timp Neg. (Guvern)
Timp Neutr. (Guvern)
Timp Pos. (Guvern)

0:05:46
0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

V Voznoi (PSE)

S Toma (POM)

V Marinuța (PVE)

V Klimenco (PPȘ)

B Volosatîi (PPDA)

T Cârnaţ (PVP)

A Fetescu PLDM)

I Diacov (PPPN)

A Donică (MPSN)

D Țîra (PPEM)

V Cebotari (PDM)

O Țîcu (PUN)

D Chirtoacă (PL)

L Ranogaeț (PNL)

V Țurcanu (PPR)

V Munteanu
(PPUSB)

V Chironda
(MSPFN)

I Ceban (PSRM)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

0:00:00
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Conotația reflectării celor 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău în cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Canal 2” a fost într-o
tonalitate neutră, negativă pozitivă. A. Năstase (ACUMDAPAS) și I. Ceban (PSRM) au beneficiat
de o reflectare neutră și nesemnificativ pozitivă și negativă. Candidatul MSPFN, V. Chironda, a
avut o reflectare neutră și ușor pozitivă, iar ceilalți candidați au beneficiat de o tonalitate neutră.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:06:29

Timp Direct

Timp Indirect

0:05:46
0:05:02
0:04:19
0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

V Voznoi (PSE)

S Toma (POM)

B Volosatîi
(PPDA)
V Klimenco
(PPȘ)
V Marinuța
(PVE)

T Cârnaţ (PVP)

A Fetescu
PLDM)

I Diacov (PPPN)

A Donică
(MPSN)

D Țîra (PPEM)

V Cebotari
(PDM)

O Țîcu (PUN)

D Chirtoacă (PL)

L Ranogaeț
(PNL)

V Țurcanu (PPR)

V Chironda
(MSPFN)
V Munteanu
(PPUSB)

I Ceban (PSRM)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

0:00:00

Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău
reflectați de postul nominalizat, 11 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, iar I.
Diacov (PPPN), A. Fetescu (PLDM), T. Cârnaț (PVP), V. Marinuța (PVE), S. Toma (POM) și V.
Voznoi (PSE) doar de intervenții indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
10,7%

Barbați
89,3%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 89,3% (25 min. 12 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 10,7% (03 min. 02 sec.).
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III. ACCESUL PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ȘI VĂZ
LA SERVICIILE DE PROGRAME AUDIOVIZUALE CU CARACTER
ELECTORAL
Postul de televiziune „Canal 2” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu
deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri
de la ora 16:00.

IV. DEZBATERI ELECTORALE
În perioada de raport 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2”
nu a realizat dezbateri electorale pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

V. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE
ȘTIRI
Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune ,,Canal 2” a difuzat, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 618 subiecte, dintre care 312 subiecte au reflectat situația social-politică
din țară, ceea ce procentual reprezintă 45,33% la sută din volumul total de știri difuzate.

Ponderea subiectelor social-politice

54,67%;
45,33%;

Subiecte social politice

Altele

Astfel, subiectele cu caracter social-politic difuzate de postul de televiziune „Canal 2” au
avut următoarele tematici:
30.09.2019
Pe data de 30 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 77 de subiecte, dintre care 8 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 10:00
Țîcu: Blocul ACUM s-ar putea diviza.
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Reporter, ora 19:00
Cele trei milioane din geanta neagră; Munteanu, împotriva incinerării gunoiului; Candidații
PCRM la funcția de consilier municipal; Soluție pentru ambuteiajele din oraș.
Reporter, ora 22:00
Cele trei milioane din geanta neagră; Munteanu, împotriva incinerării gunoiului; Soluție
pentru ambuteiajele din oraș.
01.10.2019
Pe data de 01 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 59 de subiecte, dintre care 29 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:55
Cele trei milioane din geanta neagră; Munteanu, împotriva incinerării gunoiului; Candidații
PCRM la funcția de consilier municipal; Soluție pentru ambuteiajele din oraș.
Reporter, ora 06:30
Cele trei milioane din geanta neagră; Munteanu, împotriva incinerării gunoiului; Candidații
PCRM la funcția de consilier municipal; Soluție pentru ambuteiajele din oraș.
Reporter, ora 10:00
Codreanu, în afara cursei electorale; Protest în fața Guvernului.
Reporter, ora 13:00
Datorie inexistentă.
Reporter, ora 16:00
Se caută procuror general; Datorie inexistentă.
Reporter, ora 19:00
Se caută procuror general; Alegerea chișinăuienilor; Țîcu vrea să transforme Chișinăul întrun centru istoric; Apostolova rămâne sub control judiciar; De la stat pensionarilor; Vorbe-n vânt;
A început tipărirea buletinelor de vot; Datorie inexistentă.
Reporter, ora 22:00
Se caută procuror general; Alegerea chișinăuienilor; Țîcu vrea să transforme Chișinăul întrun centru istoric; Apostolova rămâne sub control judiciar; De la stat pensionarilor; Vorbe-n vânt;
A început tipărirea buletinelor de vot; Datorie inexistentă.
02.10.2019
Pe data de 02 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 75 de subiecte, dintre care 31 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 01:00
Se caută procuror general; Alegerea chișinăuienilor; Țîcu vrea să transforme Chișinăul întrun centru istoric; Apostolova rămâne sub control judiciar; De la stat, pensionarilor; Vorbe-n vânt;
A început tipărirea buletinelor de vot; Datorie inexistentă;
Reporter: ora 06:30
Se caută procuror general; Alegerea chișinăuienilor; Țîcu vrea să transforme Chișinăul întrun centru istoric; Apostolova rămâne sub control judiciar; De la stat, pensionarilor; Vorbe-n vânt;
A început tipărirea buletinelor de vot; Datorie inexistentă.
Reporter, ora 10:00
Vorbe-n vânt; Verificarea în listele electorale, până pe 19 octombrie; Andrei Năstase s-a
lansat în campanie; Alegerea chișinăuienilor.
Reporter, ora 13:00
Andrei Năstase, cu mașină nouă; Verificarea în listele electorale, până pe 19 octombrie.
Reporter, ora 16:00
Șoferița era în stare avansată de ebrietate; Directorul adjunct al ANSA, demis; Chiril
Moțpan, agresiv cu jurnaliștii Publika TV.
Reporter, ora 19:00
Șoferița era în stare avansată de ebrietate; Chiril Moțpan, agresiv cu jurnaliștii Publika TV;
Filip: Sandu continuă să-și atribuie meritele altora.
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Reporter, ora 22:00
Șoferița era în stare avansată de ebrietate; Chiril Moțpan, agresiv cu jurnaliștii Publika TV;
Filip: Sandu continuă să-și atribuie meritele altora.
03.10.2019
Pe data de 03 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 78 de subiecte, dintre care 27 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
Șoferița era în stare avansată de ebrietate; Chiril Moțpan, agresiv cu jurnaliștii Publika TV;
Filip: Sandu continuă să-și atribuie meritele altora.
Reporter, ora 06:30
Șoferița era în stare avansată de ebrietate; Chiril Moțpan, agresiv cu jurnaliștii Publika TV;
Filip: Sandu continuă să-și atribuie meritele altora.
Reporter, ora 10:00
Mihail Bagas s-a lansat în campanie; Codreanu cere modificarea legislației electorale; Maia
Sandu schimbă macazul; Chicu: Programul Prima casă, tot mai solicitat.
Reporter, ora 13:00
Mihail Bagas s-a lansat în campanie; Codreanu cere modificarea legislației electorale; Maia
Sandu schimbă macazul.
Reporter, ora 16:00
Protest în fața Președinției; Maia Sandu schimbă macazul.
Reporter, ora 19:00
Pronostic rezervat privind starea șoferiței; Un nou dosar pe numele lui Țuțu; Protest în fața
Președinției; Chironda promite trotuare mai largi pentru pietoni; Mihail Bagas s-a lansat în
campanie; Două parcări gratuite la Chișinău.
Reporter, ora 19:00
Pronostic rezervat privind starea șoferiței; Un nou dosar pe numele lui Țuțu; Protest în fața
Președinției; Chironda promite trotuare mai largi pentru pietoni; Mihail Bagas s-a lansat în
campanie; Două parcări gratuite la Chișinău.
04.10.2019
Pe data de 04 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 83 de subiecte, dintre care 44 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
Pronostic rezervat privind starea șoferiței; Un nou dosar pe numele lui Țuțu; Protest în fața
Președinției; Chironda promite trotuare mai largi pentru pietoni; Mihail Bagas s-a lansat în
companie; Două parcări gratuite la Chișinău.
Reporter, ora 06:30
Pronostic rezervat privind starea șoferiței; Un nou dosar pe numele lui Țuțu; Protest în fața
Președinției; Chironda promite trotuare mai largi pentru pietoni; Mihail Bagas s-a lansat în
companie; Două parcări gratuite la Chișinău.
Reporter, ora 10:00
Concurenții electorali, provocați la dezbateri; Munteanu și Năstase se întâlnesc în instanță;
Cristina Țărnă: Cineva a intervenit în listele de semnături; Abuzurile guvernării PSRM-ACUM
denunțate la APCE; Două parcări gratuite la Chișinău.
Reporter, ora 13:00
ACUM nu se mai vrea un procuror general; Igor Dodon face praf din Guvernul Sandu;
Dodon, îndemnat să citească Constituția; Abuzurile guvernării PSRM-ACUM denunțate la APCE.
Reporter, ora 16:00
ACUM nu se mai vrea un procuror general; Munteanu și Năstase nu s-au prezentat la
judecată; Igor Dodon face praf din Guvernul Sandu; Dodon, îndemnat să citească Constituția;
Abuzurile guvernării PSRM-ACUM denunțate la APCE;
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Reporter, ora 19:00
ACUM nu se mai vrea un procuror general; Igor Dodon face praf din Guvernul Sandu;
Dodon, îndemnat să citească Constituția; Abuzurile guvernării PSRM-ACUM denunțate la APCE;
Cererea lui Codreanu, respinsă; Munteanu și Năstase nu s-au prezentat la judecată; Promisiuni
electorale; Dodon: Năstase ar putea folosi primăria drept trambulină; La mulți ani, iubiți învățători.
Reporter, ora 22:00
ACUM nu se mai vrea un procuror general; Igor Dodon face praf din Guvernul Sandu;
Dodon, îndemnat să citească Constituția; Abuzurile guvernării PSRM-ACUM, denunțate la
APCE; Cererea lui Codreanu, respinsă; Munteanu și Năstase nu s-au prezentat la judecată;
Promisiuni electorale; Dodon: Năstase ar putea folosi primăria drept trambulină; La mulți ani,
iubiți învățători.
07.10.2019
Pe data de 07 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 43 de subiecte, dintre care 18 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 10:00
Moarte ținută departe de ochii presei; Bani de la FMI.
Reporter, ora 13:00
Caz ținut departe de ochii presei.
Reporter, ora 16:00
Moarte cu semne de întrebare; Caz ținut departe de ochii presei; Un dar pentru Putin.
Reporter, ora 19:00
Cu averea în fața alegătorilor; Chirtoacă și Munteanu, acuzații la adresa lui Ceban; Ceban
înaintea lui Năstase; Un dar pentru Putin; Moarte cu semne de întrebare; Caz ținut departe de ochii
presei.
Reporter, ora 22:00
Cu averea în fața alegătorilor; Chirtoacă și Munteanu, acuzații la adresa lui Ceban; Ceban
înaintea lui Năstase; Un dar pentru Putin; Moarte cu semne de întrebare; Caz ținut departe de ochii
presei.
08.10.2019
Pe data de 08 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 92 de subiecte, dintre care 55 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
Cu averea în fața alegătorilor; Chirtoacă și Munteanu, acuzații la adresa lui Ceban; Ceban
înaintea lui Năstase; Un dar pentru Putin; Moarte cu semne de întrebare; Caz ținut departe de ochii
presei.
Reporter, ora 03:00
Cu averea în fața alegătorilor; Chirtoacă și Munteanu, acuzații la adresa lui Ceban; Ceban
înaintea lui Năstase; Un dar pentru Putin; Moarte cu semne de întrebare; Caz ținut departe de ochii
presei.
Reporter, ora 06:30
Cu averea în fața alegătorilor; Chirtoacă și Munteanu, acuzații la adresa lui Ceban; Ceban
înaintea lui Năstase; Un dar pentru Putin; Moarte cu semne de întrebare; Caz ținut departe de ochii
presei.
Reporter, ora 10:00
Cu averea în fața alegătorilor; Grigorciuc, sub control judiciar; Întrevederea lui Șarco la
Moscova; Diferență de sistem.
Reporter, ora 13:00
Cumpărăturile online de peste hotare, taxate; Întrevederea lui Șarco la Moscova.
Reporter, ora 16:00
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Trafic perturbat de proteste; A început tipărirea buletinelor pentru alegerile locale; Vlad
Pahotniuc, citat pe facebook; Întrevederea lui Șarco la Moscova; Cumpărăturile online de peste
hotare, taxate.
Reporter, ora 19:00
Trafic perturbat de proteste; Vlad Plahotniuc, citat pe facebook; Vladimir Cebotari critică
procuratura anticorupție; Candidatul blocului “ACUM; este primar ales; Ruslan Codreanu ar putea
reveni în cursa electorală; Andrei Donică s-a retras din cursă; Planuri mărețe; Vlad Țurcanu:
Bugetul primăriei poate fi dublat; Studiu: Alegerile locale nu sunt prietenoase; A început tipărirea
buletinelor pentru alegerile locale; , Andrei Năstase: S-a produs un incident minor; Cumpărăturile
online de peste hotare, taxate; Întrevederea lui Șarco la Moscova.
Reporter, ora 22:00
Trafic perturbat de proteste; Vlad Plahotniuc, citat pe facebook; Vladimir Cebotari critică
procuratura anticorupție; Candidatul blocului “ACUM; este primar ales; Ruslan Codreanu ar putea
reveni în cursa electorală; Andrei Donică s-a retras din cursă; Planuri mărețe; Vlad Țurcanu:
Bugetul primăriei poate fi dublat; Studiu: Alegerile locale nu sunt prietenoase; A început tipărirea
buletinelor pentru alegerile locale; Andrei Năstase: S-a produs un incident minor; Cumpărăturile
online de peste hotare, taxate; Spirite încinse la Consiliul Audiovizualului.
09.10.2019
Pe data de 09 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 82 de subiecte, dintre care 55 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
Trafic perturbat de proteste; Vlad Plahotniuc, citat pe facebook; Vladimir Cebotari critică
procuratura anticorupție; Candidatul blocului “ACUM; este primar ales; Ruslan Codreanu ar putea
reveni în cursa electorală; Andrei Donică s-a retras din cursă; Planuri mărețe; Vlad Țurcanu:
Bugetul primăriei poate fi dublat; Studiu: Alegerile locale nu sunt prietenoase; A început tipărirea
buletinelor pentru alegerile locale; Andrei Năstase: S-a produs un incident minor; Spirite încinse
la Consiliul Audiovizualului.
Reporter, ora 06:30
Trafic perturbat de proteste; Vlad Plahotniuc, citat pe facebook; Vladimir Cebotari critică
procuratura anticorupție; Candidatul blocului ACUM; este primar ales; Ruslan Codreanu ar putea
reveni în cursa electorală; Andrei Donică s-a retras din cursă; Planuri mărețe; Vlad Țurcanu:
Bugetul primăriei poate fi dublat; Studiu: Alegerile locale nu sunt prietenoase; A început tipărirea
buletinelor pentru alegerile locale; Andrei Năstase: S-a produs un incident minor; Spirite încinse
la Consiliul Audiovizualului.
Reporter, ora 10:00
Trafic perturbat de proteste; Spirite încinse la Consiliul Audiovizualului; Ruslan Codreanu
ar putea reveni în cursa electorală; Năstase rămâne în cursa electorală; Negocieri la formatul 5+2;
la Bratislava.
Reporter, ora 13:00
Protest cu microbuze în fața Guvernului; Codreanu va afla în 24 de ore dacă întră în cursa
electorală; Năstase alege să fie candidat; Spirite încinse la Consiliul Audiovizualului; Negocieri la
formatul 5+2; la Bratislava.
Reporter, ora 16:00
Jizdan acuză MAI de incompetență; Protest cu microbuze în fața Guvernului; Codreanu va
afla în 24 de ore dacă întră în cursa electorală; Năstase alege să fie candidat; Chironda promite
trotuare cu piste pentru bicicliști; Materiale de construcție pentru acoperișuri distruse; Plahotniuc
ar putea să se prezinte personal la procuratură.
Reporter, ora 19:00
Jizdan acuză MAI de incompetență; Protest cu microbuze în fața Guvernului; Plahotniuc
ar putea să se prezinte personal la procuratură; Codreanu va afla în 24 de ore dacă întră în cursa
electorală; Chironda promite trotuare cu piste pentru bicicliști; Năstase alege să fie candidat;
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Gazoductul Iași-Chișinău, operațional din 2020; Materiale de construcție pentru acoperișuri
distruse.
Reporter, ora 22:00
Jizdan acuză MAI de incompetență; Protest cu microbuze în fața Guvernului; Plahotniuc
ar putea să se prezinte personal la procuratură; Codreanu va afla în 24 de ore dacă întră în cursa
electorală; Chironda promite trotuare cu piste pentru bicicliști; Năstase alege să fie candidat;
Gazoductul Iași-Chișinău, operațional din 2020; Materiale de construcție pentru acoperișuri
distruse.

VI. ALTE PROGRAME
În perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat
următoarele emisiuni: Vorbe bune cu Lilu; Junior; Loteria Națională; Doctorii; Teleshopping și
Filme.
Dintre care cu caracter politic este: Tema Zilei.
30.09.2019 – Tema zilei (19:30)
Mihai Hasan (expert în siguranța rutieră); Doina Ivanov (jurnalist)
Accident pe strada Alba Iulia; Șoferii cu mașini de lux, lideri la încălcări; Sicriu pe patru
roți.
01.10.2019 – Tema zilei (19:30)
Alexandru Belecciu (medic toxicolog la spitalul Sfânta Treime); Sergiu Josan (șef secție,
IGSU)
Gazul examinat la fermentarea mustului, periculos; Măsuri de precauție pentru evitarea
intoxicațiilor.
02.10.2019 – Tema zilei (19:30)
Iurie Mărgineanu (jurist); Daniela Popa (psihoterapeut)
Bătaie între femei, în plină stradă; Bătută de câteva studente de la medicină; Cele 4 tinere
ar putea fi expulzate.
03.10.2019 – Tema zilei (19:30)
Vitalie Carauș (șef direcție ANSA); Mihai Șcerbliuc (manager cinegetică, Asociația
Vânătorilor)
Vaccinarea vulpilor pe cale aeriană se amână; 36 de mii de vulpi în Moldova; Populația de
vulpi de zece ori mai mare; 43 de cazuri de rabie, de la începutul anului.
04.10.2019 – Tema zilei (19:30)
Marin Jalbă (avocat); Artur Cecan (director școala auto)
Șirul accidentelor grave continuă; Criminali cu permise.
07.10.2019 – Tema zilei (19:30)
Liliana Maximenco (șef adjunct, Centrul Psihosociopedagogic); Cornelia Bodorin
(psiholog)
Educație cu țipete și insulte; Învățătoare cu apucături sadice; Cu sechele din clasa I.
08.10.2019 – Tema zilei (19:30)
Șoferița Porche-ului a decedat la spital; În mașina mai era un al treilea pasager; 3750 de
șoferi băuți la volan, reținuți în 2019.
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09.10.2019 – Tema zilei (19:30)
Oleg Alexa (președintele Asociația Operatori de Transport); Alexandru Cuznețov (avocat)
Protest cu microbuze în fața Guvernului; Unii transportatori și-au sistat activitatea;
Ministerul Economiei dezaprobă greva.

VII. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE
EDUCAȚIE ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul de televiziune „Canal 2” nu a difuzat publicitate electorală.
Spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor au fost difuzate cu o durată de 26 min. 06
sec.: Spot 1 – 420 sec.; spot 2 – 280 sec.; spot 3 – 240 sec.; spot 4 – 270 sec.; spot 5 – 270 sec.;
spot 6 – 120 sec.

VIII. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ȘI
DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul de televiziune „Canal 2” în modul de
reflectare a campaniei electorale, în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2019, nu a admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul de
televiziune „Canal 2” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră, ușor
pozitivă și negativă.
Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Canal 2” nu a comis încălcări de la
prevederile legale cu privire la reflectarea campaniei electorale.
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