
 

 

  

Examinat și aprobat în ședința publică a CA 

din 15 februarie 2019, prin Decizia nr. 9 /27 

 

RAPORT 

 
cu privire la rezultatele monitorizării principalelor 

buletine informative ale posturilor de televiziune 

„Moldova 1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, 

„Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „Pro TV 

Chișinău”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și 

„Televiziunea Centrală” la capitolul respectării legislației 

audiovizuale și electorale, pentru perioada: 

 25 ianuarie – 03 februarie 2019 
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Listă de abrevieri: 

PDM – Partidul Democrat din Moldova  

ACUMDAPAS – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” 

PCRM – Partidul Comuniștilor din Moldova 

PSRM – Partidul Socialiștilor din Moldova 

PPȘ – Partidul Politic Șor  

PPPN – Partidul Politic Partidul Nostru 

PNL – Partidul Național Liberal 

PPVP – Partidul Politic Voința Poporului 

PRM – Partidul Regiunilor din Moldova 

PPDA – Partidul Politic Democrația Acasă  

MPSN – Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda 

PPP – Partidul Politic Patria  

PPMPA – Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafia  

PVE – Partidul Politic Verde Ecologist  

PL – Partidul Liberal 
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MOLDOVA-1 

 

   Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 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), 90 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 15 

concurenți electorali înscriși pe circumscripția națională și 39 de concurenți electorali înscriși pe 

27 de circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 24 min. 25 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat concurenții înscriși pe circumscripția națională și 

candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 01 oră 11 min. 42 sec. (81,1%), urmate 

de CI (candidați independenți pe circumscripțiile uninominale) – 06 min. 24 sec. (9,5%) și 

Guvernul Republicii Moldova – 06 min. 19 sec. (9,4%). 

    Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr. Subiecți politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  ACUMDAPAS 17 min. 11 sec. 05 min. 41 sec. 11 min. 07 sec. 00 min. 23 sec. 

2.  PDM 13 min. 46 sec. 06 min. 35 sec. 06 min. 02 sec. 01 min. 09 sec. 

3.  PSRM 08 min. 36 sec. 02 min. 27 sec. 05 min. 10 sec. 00 min. 59 sec. 

4.  GUV 06 min. 19 sec. 02 min. 40 sec. 03 min. 39 sec. 0 

5.  PL 03 min. 40 sec. 01 min. 21 sec. 02 min. 19 sec. 0 

6.  PPȘ 02 min. 53 sec. 01 min. 02 sec. 01 min. 37 sec. 14 sec. 

7.  PRM 01 min. 27 sec. 32 sec. 55 sec. 0 

8.  PPPN 01 min. 17 sec. 0 01 min. 09 sec. 08 sec. 
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9.  PPVP 01 min. 06 sec. 40 sec. 26 sec. 0 

10.  PPMPA 01 min. 05 sec. 23 sec. 42 sec. 0 

11.  PNL 01 min. 00 sec. 36 sec. 24 sec. 0 

12.  PPDA 49 sec. 0 49 sec. 0 

13.  PVE 45 sec. 0 45 sec. 0 

14.  PCRM 34 sec. 0 34 sec. 0 

15.  PPP 11 sec. 0 11 sec. 0 

16.  MPSN 11 sec. 0 11 sec. 0 

17.  CI 06 min. 24 sec. 03 min. 57 sec. 02 min. 27 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții electorali înscriși pe circumscripția 

națională și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: Blocul Electoral „ACUM 

Platforma DA și PAS” – 25,6% (17 min. 11 sec.), urmat de PDM – cu 20,5% (13 min. 46 sec.), 

PSRM – cu 12,8% (08 min. 36 sec.), iar PPP și MPSN le-a revenit cea mai mică pondere de 

mediatizare – 0,3% (11 sec.). Candidații independenți de pe circumscripțiile uninominale au avut 

o pondere de reflectare de 9,5% (06 min. 24 sec.) și Guvernul Republicii Moldova – 9,4% (06 

min. 19 sec.). 

  Conotația reflectării subiecților politici: 

 

 

Conotația reflectării concurenților electorali înscriși pe circumscripția națională și a 

candidaților acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului 

public de televiziune „Moldova-1” a fost într-o tonalitate, în ansamblu, neutră, unii fiind 

prezentați inclusiv pozitiv și nesemnificativ negativ. Candidații independenți și Guvernul au fost 

mediatizați în tonalitate neutră și pozitivă. 
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Reflectarea directă și indirectă: 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora înscriși pe 

circumscripțiile uninominale ACUMDAPAS, PDM, PSRM, PL, PPȘ, PRM, PPPN, PPVP, 

PPMPA, PNL, CI, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat de intervenții directe și 

apariții indirecte, ceilalți – PPDA, PVE, PCRM PPP și MPSN, doar de apariții indirecte în 

buletinele de știri ale postului public de televiziune „Moldova-1”.  

 

CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „Moldova-1” a 

reflectat 39 de candidați electorali de pe 27 de circumscripții electorale. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale  
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Detaliere: 

 

 

Nr. 

 

Concurenții  

electorali pe  

circumscripțiile  

uninominale 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.   P. Filip 03 min. 28 sec. 02 min. 59 sec. 29 sec. 0 

2.   C. Vieru 03 min. 01 sec. 01 min. 32 sec. 01 min. 29 sec. 0 

3.   I. Terguță 02 min. 54 sec. 00 min. 52 sec. 02 min. 02 sec. 0 

4.   V. Plahotniuc 02 min. 20 sec. 01 min. 13 sec. 59 sec. 08 sec. 

5.   V. Munteanu 01 min. 25 sec. 35 sec. 50 sec. 0 

6.   A. Porubin 01 min. 00 sec. 44 sec. 16 sec. 0 

7.   G. Bobeica 01 min. 00 sec. 53 sec. 07 sec. 0 

8.   B. Volosatîi 52 sec. 48 sec. 04 sec. 0 

9.   L. Vovc 51 sec. 46 sec. 05 sec. 0 

10.   I. Grosu 46 sec. 11 sec. 35 sec. 0 

11.   A. Năstase 44 sec. 0 44 sec. 0 

12.   M. Ciobanu 40 sec. 27 sec. 13 sec. 0 

13.   N. Ciubuc 36 sec. 29 sec. 07 sec. 0 

14.   D. Alaiba 35 sec. 21 sec. 14 sec. 0 

15.   V. Bilețchi 29 sec. 20 sec. 09 sec. 0 

16.   D. Plîngău 26 sec. 0 26 sec. 0 

17.   N. Malai 25 sec. 08 sec. 17 sec. 0 

18.   O. Țîcu 19 sec. 05 sec. 14 sec. 0 

19.   V. Dolganiuc 16 sec. 0 16 sec. 0 

20.   D. Cebotaresco 15 sec. 0 15 sec. 0 

21.   I. Himici 11 sec. 11 sec. 0 0 

22.   I. Munteanu 09 sec. 05 sec. 04 sec. 0 

23.   S. Iordan 07 sec. 0 07 sec. 0 

24.   O. Nantoi 06 sec. 0 06 sec. 0 

25.  M. Babuc 06 sec. 0 06 sec. 0 

26.  A. Jizdan 06 sec. 0 06 sec. 0 

27.  E. Nichiforciuc 05 sec. 0 05 sec. 0 

28.  Vl. Bolea 04 sec. 0 04 sec. 0 

29.  I. Reniță 04 sec. 0 04 sec. 0 

30.  M. Popșoi 04 sec. 0 04 sec. 0 

31.  V. Grădinaru 03 sec. 0 03 sec. 0 

32.  G. Colun 03 sec. 0 03 sec. 0 

33.  A. Slusari 03 sec. 0 03 sec. 0 

34.  R. Verbițchi 03 sec. 0 03 sec. 0 

35.  D. Perciun 03 sec. 0 03 sec. 0 

36.  
 

L. Nicolaescu  

Onofrei 03 sec. 

 

0 03 sec. 

 

0 

37.  I. Grigoriu 03 sec. 0 03 sec. 0 

38.  V. Anghel 02 sec. 0 02 sec. 0 

39.  V. Tabacaru 02 sec. 0 02 sec. 0 
 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): P. Filip – 14,9% (03 min. 28 sec.), C. Vieru – 13% (03 min. 01 sec.), I. 
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Terguță – 12,5% (02 min. 54 sec.), V. Plahotniuc – 10% (02 min. 20 sec.), V. Munteanu – 6,1% 

(01 min. 25 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 02 sec. pentru concurenții electorali 

V. Anghel și V. Tabacaru. 

 

Conotația reflectării: 

 

Conotația reflectării celor 39 de concurenți electorali pe circumscripțiile uninominale în 

cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Moldova-1” a fost într-o tonalitate pozitivă 

și neutră, unii concurenți fiind prezentați doar neutru, cu excepția candidatului V. Plahotniuc 

care a fost reflectat pozitiv, neutru și nesemnificativ negativ.  

Reflectarea directă și indirectă: 

 

Din cei 39 de concurenții electorali pe circumscripțiile uninominale, 15 au beneficiat de 

intervenții directe și apariții indirecte, un concurent a avut o intervenție doar directă și ceilalți 

având doar intervenții indirecte.  
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Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul public de televiziune 

„Moldova-1” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind unii candidați de pe 27 de 

circumscripții, precum: mun. Chișinău (11 circumscripții), Strășeni, Bălți, Sângerei, Hâncești, 

Ialoveni, Nisporeni, Florești, Rezina, Ungheni, Orhei, Criuleni, Edineț, Anenii Noi, Călărași, 

Telenești, La Vest de Republica Moldova, SUA și Canada. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 87,3% (37 min. 02 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 12,7% (05 min. 22 sec.). 

 

 

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. 

 

 

 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a 

difuzat în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare: română) un singur subiect 

privind Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, în context neutru, indirect. 

Volumul total de timp acordat participanților la referendum a constituit 01 min. 03 sec. 

Reflectarea participanților electorali în cadrul principalelor buletine informative: 

 

Detaliere: 

Nr. Participanți Timp Total Total Pozitiv Total Neutru Total Negativ 

1.  MPSN 28 sec. 0 28 sec. 0 

2.  PPDA 16 sec. 0 16 sec. 0 

3.  PPVP 15 sec. 0 15 sec. 0 

4.  PDM 02 sec. 0 02 sec. 0 

5.  PCRM 02 sec. 0 02 sec. 0 



9 

 

 

Conotația reflectării: 

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul public de televiziune 

„Moldova-1” a comis încălcări de la prevederile pct. 54 din Regulamentul privind reflectarea 

campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 

2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Astfel, postul public de 

televiziune „Moldova-1” a difuzat, la 29.01.2019 (19:26:43) și 30.01.2019 (19:25:19), două 

sondaje de opinie, la prezentarea acestora fiind omise: persoana care a comandat sondajul, sursa 

de finanțare și înștiințarea CEC.  
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TV8 

 

Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „TV8” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare: 

română), 35 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 12 concurenți 

electorali înscriși pe circumscripția națională și 72 de concurenți electorali înscriși pe 25 de 

circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 59 min. 12 sec., dintre care de 

cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și candidații 

acestora de pe circumscripțiile uninominale – 52 min. 54 sec. (89,7%), urmate de CI (candidați 

independenți pe circumscripțiile uninominale) – 05 min. (8,4%) și Guvernul Republicii Moldova 

– 01 min. 08 sec. (1,9%). 

 

Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 
 

 

Detaliere: 

 

Nr. 
 

Subiecți politici Timp total 
Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  ACUMDAPAS 15 min. 14 sec. 04 min 24 sec. 08 min. 16 sec. 02 min. 34 sec. 

2.  PSRM 10 min. 33 sec. 03 min. 32 sec. 05 min. 45 sec. 01 min. 16 sec. 

3.  PDM 10 min. 20 sec. 03 min. 40 sec. 06 min. 40 sec. 

4.  PPȘ 06 min. 28 sec. 01 min. 11 sec. 04 min. 16 sec. 01 min. 01 sec. 

5.  PPMPA 02 min. 32 sec. 29 sec. 01 min. 54 sec. 09 sec. 

6.  PPVP 02 min. 28 sec. 01 min. 42 sec. 46 sec. 0 

7.  PL 02 min. 07 sec. 29 sec. 01 min. 31 sec.  07 sec. 

8.  PCRM 01 min. 39 sec. 0 01 min. 15 sec. 24 sec. 

9.  GUV 01 min. 08 sec. 0 01 min. 08 sec. 0 
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10.  PPPN 01 min. 01 sec. 0 41 sec. 20 sec. 

11.  PNL 26 sec.  0 26 sec. 0 

12.  PVE 14 sec. 0 14 sec. 0 

13.  PPP 02 sec. 0 02 sec. 0 

14.  CI 05 min. 00 sec. 01 min. 51 sec. 02 min. 53 sec. 16 sec. 

 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și 

PAS” – 28,1% (15 min. 14 sec.), urmat de PSRM – cu 19,5% (10 min. 33 sec.), PDM – cu 

19,1% (10 min. 20 sec.), PPȘ – cu 11,9% (06 min. 28 sec.) și PPMPA – cu 4,7% (02 min. 32 

sec.), iar cea mai mică pondere de mediatizare i-a revenit PPP – 0,1% (02 sec.). 

 

 

Conotația reflectării: 

 

 

 

Conotația reflectării celor 12 candidați pe circumscripția națională, a candidaților acestora 

de pe circumscripțiile uninominale și a candidaților independenți în cadrul buletinelor de știri ale 

postului de televiziune „TV8” a fost într-o tonalitate, per ansamblu, neutră, unii fiind prezentați 

inclusiv nesemnificativ pozitiv și negativ. Activitatea Guvernului a fost mediatizată doar în 

tonalitate neutră. 
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Reflectarea directă și indirectă: 
 

 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora de pe 

circumscripțiile uninominale ACUMDAPAS, PSRM, PDM, PPȘ, PPMPA, PPVP au beneficiat 

de apariții directe, cât și indirecte, ceilalți – PCRM, PPPN, PNL, PVE și PPP, doar de apariții 

indirecte. Guvernul Republicii Moldova a avut intervenții directe și indirecte în buletinele de știri 

ale TV8. 

 

CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, TV8 a reflectat 

72 de candidați electorali înscriși pe 25 de circumscripții uninominale. 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale:  
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Detaliere: 

Nr. Concurenții electorali 

pe circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  A. Năstase 02 min. 52 sec. 47 sec. 01 min. 34 sec. 31 sec. 

2.  C. Vieru 02 min. 34 sec. 01 min. 11 sec. 01 min. 23 sec. 0 

3.  Vl. Roșca 02 min. 19 sec. 49 sec. 01 min. 30 sec. 0 

4.  I. Terguță  01 min. 54 sec. 33 sec. 01 min. 21 sec. 0 

5.  B. Volosatîi 01 min. 43 sec. 40 sec. 47 sec. 16 sec. 

6.  D. Chirtoacă 01 min. 27 sec. 20 sec. 01 min. 07 sec. 

7.  V. Plahotniuc 01 min. 14 sec. 31 sec. 43 sec. 0 

8.  M. Tauber 53 sec. 31 sec. 05 sec. 0 

9.  Z. Greceanîi 45 sec. 27 sec. 18 sec. 0 

10.  V. Bătrîncea 43 sec. 38 sec. 05 sec. 0 

11.  V. Munteanu 41 sec. 0 04 sec. 37 sec. 

12.  P. Burduja 40 sec. 30 sec. 06 sec. 04 sec. 

13.  I. Șor 37 sec. 04 sec. 33 sec. 0 

14.  G. Panciuc 36 sec. 11 sec. 25 sec. 0 

15.  I. Grigoriu 32 sec. 32 sec. 0 0 

16.  D. Plîngău 31 sec. 0 09 sec. 22 sec. 

17.  S. Iordan 27 sec. 0 27 sec. 0 

18.  M. Popșoi 25 sec. 0 25 sec. 0 

19.  C. Țuțu 22 sec. 0 22 sec. 0 

20.  M. Sandu 21 sec. 21 sec. 0 0 

21.  G. Mitriuc 21 sec. 6 sec. 15 sec. 0 

22.  T. Golub 20 sec. 20 sec. 0 0 

23.  A. Jizdan 18 sec. 12 sec. 06 sec. 0 

24.  E. Nichiforciuc 17 sec. 17 sec. 0 0 

25.  O. Țîcu 17 sec. 0 0 17 sec. 

26.  A. Nastas 15 sec. 0 15 sec. 0 

27.  L. Nicolaescu Onofrei  13 sec. 13 sec. 0 0 

28.  L. Vovc 11 sec. 0 11 sec. 0 

29.  A. Odințov 10 sec. 10 sec. 0 0 

30.  N. Balaur 10 sec. 0 10 sec. 0 

31.  V. Dolganiuc 09 sec. 0 09 sec. 0 

32.  P. Filip 07 sec. 07 sec. 0 0 

33.  A. Slusari 07 sec. 0 07 sec. 0 

34.  P. Artamanov 06 sec. 0 06 sec. 0 

35.  M. Babuc 06 sec. 0 06 sec. 0 

36.  R. Apostolova 05 sec. 0 05 sec. 0 

37.  A. Botnari 05 sec. 0 05 sec. 0 

38.  V. Lesnic 04 sec. 04 sec. 0 0 

39.  D. Perciun 04 sec. 0 04 sec. 0 

40.  G. Cobzac 04 sec. 0 04 sec. 0 

41.  D. Ciubașenco 04 sec. 0 04 sec. 0 

42.  N. Ciubuc 03 sec. 0 03 sec. 0 

43.  Ș. Bolea 03 sec. 0 03 sec. 0 

44.  O. Vlasenco 03 sec. 0 03 sec. 0 

45.  D. Cebotarescu 03 sec. 0 03 sec. 0 

46.  I. Cebanu 03 sec. 0 03 sec. 0 

47.  V. Bolea 02 sec. 0 02 sec. 0 

48.  O. Sîrbu 02 sec. 0 02 sec. 0 

49.  N. Melnic 02 sec. 0 02 sec. 0 

50.  A. Zui 02 sec. 0 02 sec. 0 

51.  A. Vengher 02 sec. 0 02 sec. 0 

52.  A. Brenici 02 sec. 0 02 sec. 0 

53.  M. Livadaru 02 sec. 0 02 sec. 0 
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Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): A. Năstase – 12,8% (02 min. 52 sec.), C. Vieru – 11,5% (02 min. 34 sec.), 

Vl. Roșca – 10,4% (02 min. 19 sec.), I. Terguță – 8,5% (01 min. 54 sec.), B. Volosatîi – 7,7% 

(01 min. 43 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit 02 sec. pentru 26 de concurenți 

electorali. 

 

Conotația reflectării: 

 
 

 

Conotația reflectării celor 72 candidați electorali pe circumscripțiile uninominale în 

cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „TV8” a fost într-o tonalitate, per ansamblu, 

54.  I. Urzică 02 sec. 0 02 sec. 0 

55.  V. Mizdrenco 02 sec. 0 02 sec. 0 

56.  A. Cocieru 02 sec. 0 02 sec. 0 

57.  I. Munteanu 02 sec. 0 02 sec. 0 

58.  M. Ciorici 02 sec. 0 02 sec. 0 

59.  I. Cărbune 02 sec. 0 02 sec. 0 

60.  G. Colun 02 sec. 0 02 sec. 0 

61.  I. Reniță 02 sec. 0 02 sec. 0 

62.  R. Verbițchi 02 sec. 0 02 sec. 0 

63.  N. Pleșca 02 sec. 0 02 sec. 0 

64.  S. Cvasnîi 02 sec. 0 02 sec. 0 

65.  V. Herța 02 sec. 0 02 sec. 0 

66.  G. Bostan 02 sec. 0 02 sec. 0 

67.  O. Golopeatov 02 sec. 0 02 sec. 0 

68.  V. Savva 02 sec. 0 02 sec. 0 

69.  V. Grădinaru 02 sec. 0 02 sec. 0 

70.  E. Panuș 02 sec. 0 02 sec. 0 

71.  V. Perțu 02 sec. 0 02 sec. 0 

72.  P. Corduneanu 02 sec. 0 02 sec. 0 
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neutră și pozitivă, cu excepția concurenților electorali A. Năstase (ACUM), B. Volosatîi (CI), D. 

Chirtoacă (PL) și P. Burduja (PSRM), care au fost reflectați și nesemnificativ negativ. 

 

 

Reflectare directă și indirectă: 

 

 
 

 

Cei 72 de concurenții electorali pe circumscripțiile uninominale au beneficiat de 

intervenții directe și apariții indirecte, unii din ei având doar intervenții directe sau apariții 

indirecte.  
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Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune TV8 a difuzat, 

în cadrul buletinelor informative, știri privind candidații de pe 25 de circumscripții, accentul 

fiind pus pe reflectarea candidaților înregistrați pe circumscripțiile din municipiul Chișinău (11 

circumscripții), Edineț, Nisporeni, Hâncești, Călărași, Râșcani, Ialoveni, Anenii Noi, Briceni, 

Ocnița, Florești, Bălți, Ungheni, Orhei, com. Ivancea, ș.a. 
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Reflectarea concurenții electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 89,6% (32 min. 21 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 10,4% (03 min. 46 sec.). 

 

 

 

 

Postul de televiziune TV8 a asigurat accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de 

auz prin subtitrarea sincron a buletinelor de știri de la ora 22:00. 

 

 

 

 

 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

Postul de televiziune TV8 nu a reflectat în cadrul buletinelor de știri de la ora 22:00 

(limba de difuzare: română) subiecte cu privire la Referendumul republican consultativ din 24 

februarie 2019. 

 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „TV8”, în 

perioada de raport 25 ianuarie – 03 februarie 2019, nu a comis derogări de la legislația 

audiovizuală și electorală. 
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PRIME 

 

Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 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), 75 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 11 concurenți 

electorali înscriși pe circumscripția națională și 46 de concurenți electorali înscriși pe 23 de 

circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 02 ore 01 min. 31 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și 

candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 01 oră 38 min. 28 sec (81,2%), urmate 

de Guvernul Republicii Moldova – 14 min. 18 sec. (11,6%) și CI (candidați independenți pe 

circumscripțiile uninominale) – 08 min. 45 sec. (7,2%). 

    Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr.  Subiecți politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  PDM 50 min. 30 sec. 40 min. 05 sec. 10 min. 25 sec. 0 

2.  ACUMDAPAS 23 min. 52 sec. 20 sec. 04 min. 56 sec. 18 min. 36 sec. 

3.  GUV 14 min. 18 sec. 08 min. 17 sec. 05 min. 51 sec. 0 

4.  PSRM 10 min. 08 sec. 0 05 min. 13 sec. 04 min. 55 sec. 

5.  PL 05 min. 21 sec. 01 min. 19 sec. 04 min. 02 sec. 0 

6.  PPȘ 03 min. 42 sec. 01 min. 07 sec. 02 min. 15 sec. 20 sec. 

7.  PRM 01 min. 49 sec. 23 sec. 01 min. 26 sec. 0 

8.  PNL 01 min. 21 sec. 17 sec. 01 min. 04 sec. 0 
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9.  PPMPA 58 sec. 39 sec. 19 sec. 0 

10.  PCRM 35 sec. 0 16 sec. 19 sec. 

11.  PVE 07 sec. 0 07 sec. 0 

12.  PPPN 05 sec. 0 0 05 sec. 

13.  CI 08 min. 45 sec. 01 min. 52 sec. 06 min. 53 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții electorali înscriși pe circumscripția 

națională și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale PDM – cu 41,6% (50 min. 30 

sec.), urmat de Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – cu 19,7% (23 min. 52 sec.) și 

Guvernul Republicii Moldova – cu 11,6% (14 min. 18 sec.), iar PPPN i-a revenit cea mai mică 

pondere de mediatizare – 0,1% (05 sec.). 

  Conotația reflectării subiecților politici: 

 

Conotația reflectării concurenților electorali înscriși pe circumscripția națională și 

candidaților acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului 

de televiziune „Prime” a fost într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați inclusiv pozitiv și 

negativ. Excepție au constituit: 

- PDM, fiind reflectat preponderent pozitiv datorită subiectelor cu privire la prezentarea 

platformei electorale și a candidaților acestuia: Despre lansarea în cursa electorală a PDM 

(25.01.2019); Lansarea în campania electorală a lui P. Filip (25.01.2019); Lansarea în campania 

electorală a V. Plahotniuc pe circumscripția nr. 17 Nisporeni (25.01.2019); Lansarea în campania 

electorală a M. Babuc, E. Nichiforciuc și G. Brașovschi (26.01.2019); Startul caravanei 

electorale (26.01.2019); Candidatul V. Plahotniuc în vizită la o fabrică de textile din Nisporeni 

(27.01.2019); Candidații PDM, N. Ciubuc și M. Stratulat, s-au lansat în campania electorală 

(27.01.2019); Caravana PDM în raionul Briceni (28.01.2019); Candidatul PDM, I. Sula, s-a 

lansat în campania electorală pe circumscripția 37 (28.01.2019); Prezentarea platformei 

candidatului I. Sula în satul Costești (28.01.2019); Caravana PDM în raionul Ocnița 

(29.01.2019); Caravana PDM în raionul Edineț (30.01.2019); Candidatul PDM, M. Babuc, a fost 



20 

 

invitată să ofere titlurile ”Talentul anului” (30.01.2019); Caravana PDM la Nisporeni 

(31.01.2019); Întâlnirea V. Plahotniuc cu elevii și profesorii Școlii profesionale din or. Nisporeni 

(01.02.2019); Întâlnirea lui V. Plahotniuc cu locuitorii comunei Lozova (02.02.2019); Caravana 

PDM la Florești (03.02.2019) etc. 

- „ACUM Platforma DA și PAS”, fiind reflectată preponderent negativ în următoarele 

subiecte: Blocul ACUM se lansează în campanie cu mesaje de ură și atacuri la persoană 

(25.01.2019); Lansarea lui G. Petic în campania electorală pe listele blocului ACUM 

(26.02.2019); Liderul PAS, M. Sandu nu recunoaște că a beneficiat de consultație politică din 

partea expertului american Noel Boxer, plătit de condamnatul penal V. Platon (28.01.2019)¸ 

Candidații blocului ACUM se lansează cu atacuri și amenințări (29.01.2019); M. Sandu și A. 

Năstase promit cetățenilor reforma justiției și demiterea judecătorilor care lasă în libertate 

infractori periculoși, dar candidează la alegerile parlamentare pe aceeași listă cu un presupus 

violator și cu foști judecători care au probleme de integritate (30.01.2019); Fostul polițist de 

frontieră G. Petic, acuzat că a bătut și a violat o femeie din Ungheni, a fost înregistrat în calitate 

de candidat la parlamentare pe lista „ACUM Platforma DA și PAS” (31.01.2019); Liberalul D. 

Chirtoacă aduce acuzații la adresa A. Năstase cu privire la presupușii investitori germani care în 

2001 ar fi fost cointeresați să contribuie la modernizarea companiei Air Moldova (01.02.2019); 

Candidatul independent A. Istrate se plânge de distrugerea afișelor electorale și înlocuirea 

acestora cu cele ale blocului ACUM (01.02.2019), Câțiva moldoveni au fost hărțuiți de 

susținătorii M. Sandu, doar pentru că au încercat să adreseze întrebări incomode candidatului 

blocului ACUM pe circumscripția nr. 51 (03.02.2019). 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

Concurenții electorali pe circumscripția națională și candidații acestora pe circumscripțiile 

uninominale PDM, ACUMDAPAS, PSRM, PL, PPȘ, PRM, PNL, PPMPA și CI, precum și 

Guvernul Republicii Moldova au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, PPPN și 

PVE au beneficiat doar de intervenții directe și PCRM doar de apariții indirecte în buletinele de 

știri ale postului de televiziune „Prime”.  
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CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „Prime” a 

reflectat 46 de candidați electorali înscriși pe 23 de circumscripții. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale  

 

 

Detaliere: 

Nr.  Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  V. Plahotniuc 08 min. 27 sec. 08 min. 01 sec. 26 sec. 0 

2.  C. Vieru 06 min. 20 sec. 01 min. 09 sec. 05 min. 11 sec. 0 

3.  P. Filip 05 min. 53 sec. 05 min. 26 sec. 27 sec. 0 

4.  I. Sula 03 min. 26 sec. 03 min. 00 sec. 26 sec. 0 

5.  N. Ciubuc 01 min. 40 sec. 01 min. 29 sec. 11 sec. 0 

6.  A. Jizdan 01 min. 33 sec. 46 sec. 47 sec. 0 

7.  V. Bilețchi 01 min. 17 sec. 08 sec. 01 min. 09 sec. 0 

8.  M. Babuc 01 min. 15 sec. 01 min. 10 sec. 05 sec. 0 

9.  M. Stratulat 01 min. 12 sec. 01 min. 05 sec. 07 sec. 0 

10.  E. Nichiforciuc 57 sec. 50 sec. 07 sec. 0 

11.  A. Istrate 54 sec. 0 54 sec. 0 

12.  G. Bobeica 47 sec. 32 sec. 15 sec. 0 

13.  V. Munteanu 43 sec. 0 21 sec. 22 sec. 

14.  V. Lesnic 40 sec. 40 sec. 0  0 

15.  S. Iordan 39 sec. 0 39 sec. 0 

16.  G. Mitriuc 35 sec. 0 35 sec. 0 

17.  B. Volosatîi 30 sec. 11 sec. 19 sec. 0 
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18.  G. Brașovschi 26 sec. 21 sec. 05 sec. 0 

19.  M. Sandu 25 sec. 0 0 25 sec. 

20.  P. Burduja 14 sec. 0 02 sec. 12 sec. 

21.  C. Țuțu 08 sec. 0 08 sec. 0 

22.  A. Năstase 08 sec. 0 08 sec. 0 

23.  O. Țîcu 08 sec. 0 08 sec. 0 

24.  G. Furdui 08 sec. 0 08 sec. 0 

25.  D. Chirtoacă 07 sec. 0 07 sec. 0 

26.  I. Șor 06 sec. 0 06 sec. 0 

27.  A. Nastas 06 sec. 0 06 sec. 0 

28.  Vl. Roșca 06 sec. 0 06 sec. 0 

29.  V. Batrîncea 06 sec. 0 06 sec. 0 

30.  D. Perciun 05 sec. 0 05 sec. 0 

31.  O. Sîrbu 04 sec. 0 04 sec. 0 

32.  S. Buzurnîi 04 sec. 0 04 sec. 0 

33.  V. Costin 03 sec. 0 03 sec. 0 

34.  S. Căpățină 03 sec. 0 03 sec. 0 

35.  M. Catraniuc 03 sec. 0 03 sec. 0 

36.  A. Slusari 03 sec. 0 03 sec. 0 

37.  L. Nicolaesco 

Onofrei 03 sec. 0 03 sec. 0 

38.  I. Grigoriu 03 sec. 0 03 sec. 0 

39.  M. Popșoi 03 sec. 0 03 sec. 0 

40.  N. Pleșca 02 sec. 0 02 sec. 0 

41.  S. Cvasnîi 02 sec. 0 02 sec. 0 

42.  V. Herța 02 sec. 0 02 sec. 0 

43.  O. Golopeatov 02 sec. 0 02 sec. 0 

44.  V. Dolganiuc 02 sec. 0 02 sec. 0 

45.  M. Uvarov 02 sec. 0 02 sec. 0 

46.  G. Bostan 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): V. Plahotniuc – 21,3% (08 min. 27 sec.), C. Vieru– 15,9% (06 min. 20 sec.), 

P. Filip – 14,8% (05 min. 53 sec.), I. Sula – 8,6% (03 min. 26 sec.), N. Ciubuc – 4,2% (01 min. 

40 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 02 sec. pentru concurenții electorali N. 

Pleșca, S. Cvasnîi, V. Herța, O. Golopeatov, V. Dolganiuc, M. Uvarov, G. Bostan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Conotația reflectării: 

 

Conotația reflectării celor 46 de concurenți electorali pe circumscripțiile uninominale în 

cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Prime” a fost într-o tonalitate pozitivă și 

neutră. Unii concurenți au fost reflectați pozitiv și neutru, alții au fost mediatizați neutru, 

excepție făcând candidații PDM (V. Plahotniuc, P. Filip, I. Sula, N. Ciubuc, M. Babuc, M. 

Stratulat, E. Nichiforciuc, V. Lesnic, G. Brașovschi) care din timpul total alocat au fost reflectați 

preponderent pozitiv. 

Reflectarea directă și indirectă: 
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Din cei 46 de concurenții electorali, reflectați de postul nominalizat, pe circumscripțiile 

uninominale, 16 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, ceilalți având doar 

apariții indirecte.  

 

Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

 
 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „Prime” a 

difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind unii candidați de pe 23 de circumscripții, 

precum: municipiul Chișinău (7 circumscripții), mun. Bălți, Ungheni, Ocnița, Strășeni, Hâncești, 

Ialoveni, Nisporeni, Florești, com. Răzeni, La Vest de Republica Moldova, Edineț, Anenii Noi, 

Călărași, Sângerei și Orhei. 
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Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominală 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 86,9% (34 min. 31 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 13,1% (05 min. 13 sec.). 

 

 

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, cu excepția zilelor de 26.01.2019 și 27.01.2019.  

 

 

Referendum republican consultativ din 24 februarie 2019 
 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, postul de televiziune „Prime” a difuzat în 

cadrul buletinelor de știri de la ora 21:00 (limba de difuzare: română) 2 subiecte privind 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, în context neutru și pozitiv, indirect. 

Volumul total de timp acordat participanților la referendum a constituit 57 sec. 
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Reflectarea participanților electorali în cadrul principalelor buletine informative: 

 

Detaliere: 

Nr. 
Participanți 

Timp 

Total 
Total Pozitiv Total Neutru Total Negativ 

1.  MPSN 15 sec. 0 15 sec. 0 

2.  PDM 13 sec. 08 sec. 05 sec. 0 

3.  PPDA 13 sec. 0 13 sec. 0 

4.  PPVP 13 sec. 0 13 sec. 0 

5.  PCRM 03 sec. 0 03 sec. 0 

 

Conotația reflectării: 
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Reflectarea directă și indirectă: 

    

 

Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că în perioada de raport 25 ianuarie-

03 februarie 2019, postul de televiziune „Prime” a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, 

cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția 

națională, PDM, cât și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale. 

Totodată, postul de televiziune „Prime” nu a asigurat respectarea imparțialității, 

echilibrului și prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție în cadrul subiectelor: 

 Atacuri electorale între concurenții înscriși în cursă. La lansarea sa în campania electorală 

PSRM a criticat fosta administrație a capitalei, Dorin Chirtoacă. Astfel, candidatul PSRM la 

alegerile parlamentare, Ion Ceban a declarat: "La municipalitate am avut un fraier, care se 

numește Dorin Chirtoacă, care în zece ani de zile a adus pur și simplu la o degradare totală 

această capitală. Noi l-am fugărit, direct sau indirect, pe acest fraier din Capitală". Lipsește 

poziția lui Dorin Chirtoacă (25.01.2019);  

 În cadrul rubricii „De facto” prezentatorul, Valeriu Frumusachi face referințe la trei 

partide politice înscrise în campania electorală, accentuând că: Partidul Democrat din Moldova 

nu a inventat nimic, pur și simplu a pus pe masă realizările actualului Guvern și a venit cu noi 

propuneri și idei”. Totodată, Valeriu Frumusachi accentuează că Blocul ACUM și PSRM vin în 

fața oamenilor doar cu mesaje de ură și fără soluții concrete: „PDM a adoptat sloganul Fapte nu 

vorbe, iar discursurile au fost echilibrate axate pe realizări și fără note stridente. Pe de altă 

parte Blocul ACUM au abordat o retorică agresivă cu mesaje distructive. Andrei Năstase și 

Maia Sandu au promis că vor continua războiul cu actualul partid de guvernare; Cuvintele 

cheie din discursurile PASPPDA au fost asalt final, țara înapoi, gașcă, bandiți, nimic nou, doar 

mai multă agresivitate. La un moment dat credeam că Maia Sandu și Andrei Năstase vor începe 

să înjure. Aproape la fel au sunat și discursurile de lansare a socialiștilor, nu au propus soluții 

concrete nici pentru țară, nici pentru capitală, în schimb, l-au atacat frontal pe Dorin Chirtoacă. 

În locul proiectelor și faptelor concrete, Maia Sandu și Andrei Năstase vin cu atacuri la 

persoană”. Lipsesc pozițiile Maiei Sandu, Andrei Năstase și a PSRM (29.01.2019) (Sesizarea 

dlui Aleksandr Roșco f/nr. din 25.01.2019, înregistrată la CA la 31.01.2019); 

 „Câțiva moldoveni au fost hărțuiți de susținătorii Maiei Sandu doar pentru că au încercat 

să-i adreseze întrebări incomode candidatului blocului ACUM pe circumscripția uninominală din 

Europa de Vest. Mai mult, moderatorul evenimentului a amenințat o femeie cu răfuială fizică”, a 

afirmat prezentatoarea. „În imaginile filmate la o întâlnire organizată în capitala Italiei Roma se 
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vede cum susținătorii Maiei Sandu nu-i lasă să vorbească pe cei care le amintesc de perioadele 

în care conducerea blocului ACUM a călcat strâmb; Bărbatul din imagine spune că este stabilit 

de 20 de ani în Italia, dar urmărește evenimentele din Republica Moldova. El i-a adresat Maiei 

Sandu întrebări despre relația colegului său de alianță Andrei Năstase cu fugarii penali Victor 

și Viorel Țopa și s-a arătat nedumerit că liderul PPDA a fost partener de proteste cu socialiștii; 

anterior, reprezentanții diasporei au scris pe rețelele de socializare că sunt nemulțumiți de 

decizia Maiei Sandu de a candida în Europa de Vest, pentru că moldovenii de peste hotare ar 

trebui să fie reprezentați de cineva care a trăit în străinătate și le cunoaște problemele”, a 

comentat reporterul. Lipsesc pozițiile Maiei Sandu și a dlui Andrei Năstase (03.02.2019). 

 

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”.  

 

De asemenea, au fost atestate încălcări de la prevederile pct. 54 din Regulamentul 

privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul 

republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova. Astfel, postul de televiziune „Prime” a difuzat, la 29.01.2019 (21:10:09) un subiect 

despre rezultatele sondajelor de opinie realizate de Asociația Sociologilor și Demografilor din 

Republica Moldova și Vox Populi. La prezentarea acestora au fost omise: sursa de finanțare, 

persoana care a comandat sondajul și înștiințarea CEC. 
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PUBLIKA TV 

 

     Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „Publika TV” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de 

difuzare: română), 53 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 10 

concurenți electorali înscriși pe circumscripția națională și 31 de concurenți electorali înscriși pe 

18 circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 32 min. 56 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și 

candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 01 oră 20 min. 52 sec. (87,1%), urmate 

de CI (candidați independenți pe circumscripțiile uninominale) – 07 min. 51 sec. (8,4%) și 

Guvernul Republicii Moldova – 04 min. 13 sec. (4,5%). 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripția națională în cadrul 

principalelor buletine informative: 

 

 
 

 

Detaliere: 

 

Nr. Subiecți 

politici  
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  PDM 41 min. 35 sec. 27 min. 52 sec. 13 min. 43 sec. 0 

2.  ACUMDAPAS 19 min. 25 sec. 28 sec. 05 min. 55 sec. 13 min. 02 sec. 

3.  PSRM 06 min. 09 sec. 27 sec. 02 min. 49 sec. 02 min. 53 sec. 

4.  PL 05 min. 03 sec. 01 min. 13 sec. 03 min. 48 sec. 02 sec. 

5.  GUV 04 min. 13 sec. 02 min. 59 sec. 01 min. 14 sec. 0 

6.  PPȘ 02 min. 50 sec. 03 sec. 02 min. 28 sec. 19 sec. 

7.  PRM 01 min. 59 sec. 30 sec. 01 min. 29 sec. 0 

8.  PNL 01 min. 23 sec. 26 sec. 57 sec. 0 
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9.  PPMPA 01 min. 16 sec. 26 sec. 50 sec. 0 

10.  PPVP 45 sec. 08 sec. 37 sec. 0 

11.  PCRM 27 sec. 06 sec. 19 sec. 02 sec. 

12.  CI 07 min. 51 sec. 01 min. 01 sec. 06 min. 47 sec. 03 sec. 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții înscriși pe circumscripția națională 

și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: PDM – 44,7% (41 min. 35 sec.), urmat 

de ACUMDAPAS – 20,9% (19 min. 25 sec.), PSRM – cu 6,6% (06 min. 09 sec.), PL – cu 5,4% 

(05 min. 03 sec.) și PPȘ – cu 3,0% (02 min. 50 sec.), iar PCRM i-a revenit cea mai mică pondere 

de mediatizare – 0,5% (27 sec.). Guvernul Republicii Moldova a fost reflectat cu 4,5% (04 min. 

13 sec.). 

 

Conotația reflectării: 

 

 

 

Conotația reflectării candidaților înscriși pe circumscripția națională și a concurenților 

acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului de 

televiziune „Publika TV” a fost neutră și pozitivă, unii fiind mediatizați și negativ. Excepție fiind 

PDM, care a beneficiat de o tonalitate accentuat pozitivă datorită subiectelor despre: PDM s-a 

lansat în campania electorală (25.01.2019); Caravana PDM – la Anenii Noi (26.01.2019); 

Monica Babuc s-a lansat în campania electorală (26.01.2019); Candidatul PDM, V. Plahotniuc, 

în vizită la o fabrică de textile din Nisporeni (26.01.2019); Lansarea în campania electorală a 

candidatului PDM, I. Sula (28.01.2019); Caravana PDM – la Ocnița (29.01.2019); Cei mai mulți 

moldoveni consideră că opțiunea Pro-Moldova, anunțată de PDM, trebuie să fie principalul 

vector de dezvoltare al țării noastre (30.01.2019); Caravana PDM – la Nisporeni (31.01.2019); 

Candidatul PDM, M. Babuc, și-a prezentat prioritățile electorale la Ialoveni (02.02.2019) etc. 

Într-o tonalitate preponderent negativă a fost mediatizat Blocul ACUMDAPAS în 

subiectele: Gh. Petic, învinuit de viol, pe lista ACUMDAPAS (26.01.2019); Campanie electorală 

cu scântei – Ilan Șor acuzații la adresa lui Valeriu Munteanu (28.01.2019); Sandu respinge 

acuzațiile potrivit cărora ar fi beneficiat de consultanță politică din partea expertului american 

Noel Boxer, care ar fi fost plătit de condamnatul penal V. Platon (28.01.2019); Potrivit 

constatărilor PROMO-Lex, printre candidații electorali care fac campanie cu mesaje sub limita 
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decenței se regăsesc candidații Blocului ACUMDAPAS (29.01.2019); Maia Sandu și Andrei 

Năstase promit cetățenilor reforma justiției și demiterea judecătorilor care lasă în libertate 

infractori periculoși, dar candidează la alegerile parlamentare pe aceeași listă cu un presupus 

violator și cu foști judecători care au probleme de integritate (30.01.2019); Năstase, blamat de 

camarazi (31.01.2019); Candidatul independent pentru funcția de deputat pe circumscripția 

uninominală cu numărul 22 din Ialoveni, Angela Istrate, se plânge că i-au fost distruse afișele 

electorale de pe un panou autorizat și susține că afișele i-au fost înlocuite cu cele în care e 

promovat Blocul ACUMDAPAS (01.02.2019); Scandal la o întâlnire cu alegătorii din diasporă. 

Câțiva moldoveni au fost hărțuiți de susținătorii Maiei Sandu doar pentru că au încercat să-i 

adreseze întrebări incomode candidatului blocului ACUM pe circumscripția uninominală din 

Europa de Vest (03.02.2019) etc.  

Candidații independenți au fost mediatizați în tonalitate neutră, iar Guvernul – în tonalitate 

ușor pozitivă. 

 

Reflectare directă și indirectă: 

 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora de pe 

circumscripțiile uninominale PDM, ACUMDAPAS, PSRM, PL, PPȘ, PRM, PNL, PPMPA, CI, 

precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat de intervenții directe, cât și apariții 

indirecte, ceilalți – PPVP și PCRM, doar de apariții indirecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

CIRCUMSCRIPȚIILE UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „Publika TV” a 

reflectat 31 de candidați electorali înscriși pe 18 circumscripții. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripția uninominală în cadrul 

principalelor buletine informative: 

 

 
 

 

 

Detaliere: 

 

Nr. Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  V. Plahotniuc 11 min. 03 sec. 08 min. 28 sec. 02 min. 35 sec. 0 

2.  C. Vieru 05 min. 19 sec. 01 min. 01 sec. 04 min. 18 sec. 0 

3.  P. Filip 04 min. 57 sec. 04 min. 07 sec. 50 sec. 0 

4.  A. Năstase 03 min. 18 sec. 0 58 sec. 02 min. 20 sec. 

5.  I. Sula 03 min. 11 sec. 03 min. 04 sec. 07 sec. 0 

6.  V. Munteanu 02 min. 49 sec. 0 58 sec. 01 min. 51 sec. 

7.  M. Babuc 02 min. 25 sec. 01 min. 04 sec. 01 min. 21 sec. 0 

8.  M. Sandu 01 min. 37 sec. 0 08 sec. 01 min. 29 sec. 

9.  S. Iordan 01 min. 24 sec. 0 01 min. 24 sec. 0 

10.  V. Dolganiuc 01 min. 22 sec. 0 01 min. 19 sec. 03 sec. 

11.  I. Șor 01 min. 18 sec. 0 59 sec. 19 sec. 

12.  A. Istrate 59 sec. 0 59 sec. 0 

13.  V. Bilețchi 58 sec. 0 58 sec. 0 

14.  E. Nichiforciuc 57 sec. 57 sec. 0 0 

15.  G. Brașovschi 46 sec. 43 sec. 03 sec. 0 

16.  A. Jizdan 34 sec. 34 sec. 0 0 
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17.  V. Lesnic 32 sec. 19 sec. 13 sec. 0 

18.  C. Padnevici 29 sec. 12 sec. 17 sec. 0 

19.  O. Țîcu 22 sec. 0 08 sec. 14 sec. 

20.  L. Vovc 12 sec. 0 03 sec. 09 sec. 

21.  D. Plîngău 10 sec. 0 10 sec. 0 

22.  A. Slusari 07 sec. 0 07 sec. 0 

23.  C. Țuțu 07 sec. 0 07 sec. 0 

24.  O. Sîrbu 06 sec. 0 06 sec. 0 

25.  A. Nastas 04 sec. 0 04 sec. 0 

26.  Vl. Roșca 04 sec. 0 04 sec. 0 

27.  G. Furdui 04 sec. 0 04 sec. 0 

28.  V. Costin 03 sec. 0 03 sec. 0 

29.  V. Sănduță 03 sec. 0 03 sec. 0 

30.  S. Căpățină 02 sec. 0 02 sec. 0 

31.  M. Catraniuc 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): V. Plahotniuc – 24,3% (11 min. 03 sec.), C. Vieru – 11,7% (05 min. 19 

sec.), P. Filip – 10,9 la sută (04 min. 57 sec.), A. Năstase – 7,3% (03 min. 18 sec.), I. Sula – 

7,0% (03 min. 11 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit 02 sec., pentru S. Căpățină și M. 

Catraniuc. 

 

Conotația reflectării: 

 

 

 

Conotația reflectării celor 31 de concurenți electorali de pe circumscripțiile uninominale, în 

cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Publika TV”, a fost într-o tonalitate 

pozitivă, neutră și negativă. Excepție fiind candidații PDM: V. Plahotniuc, I. Sula, E. 

Nichiforciuc, G. Brașovschi, A. Jizdan, care au beneficiat de o conotație a reflectării 
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preponderent pozitivă. Concurenții electorali din partea Blocului ACUMDAPAS: A. Năstase, V. 

Munteanu și M. Sandu, au fost prezentați într-o tonalitate preponderent negativă.  

 

Reflectare directă și indirectă: 

 

 
 

Din cei 31 de concurenții electorali, reflectați de postul nominalizat, 13 au beneficiat de 

intervenții directe și apariții indirecte, ceilalți – doar de apariții indirecte. 

Reflectarea circumscripțiilor electorale: 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „Publika TV” 

a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind candidații de pe 18 circumscripții: 

municipiul Chișinău (4 circumscripții), Orhei, Ialoveni, Nisporeni, La vest de Republica 

Moldova, Edineț, Florești, Ocnița, Drochia, Bălți, Sângerei, Ungheni, Strășeni, Anenii Noi, 

Răzeni. 
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Reflectarea concurenților electorali pe circumscripția națională/uninominală 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 
 

 

 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 84,2% (01 oră 02 min. 15 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 15,8% (11 min. 43 sec.). 

 

 

 

Postul de televiziune „Publika TV”, în perioada de raport 25 ianuarie – 03 

februarie 2019, nu a asigurat accesul persoanelor cu dizabilități de văz sau auz la 

programele audiovizuale de știri prin interpretare în limbaj mimico-gestual sau 

titrare sincron.  

  

  

 

 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, postul de televiziune „Publika TV” a difuzat, 

în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare: română) 2 subiecte (5 participanți 

electorali) privind Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, în context neutru 

și indirect, iar pentru PDM inclusiv pozitiv. Volumul total de timp acordat participanților la 

referendum a constituit 57 sec. 
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Reflectarea participanților electorali în cadrul principalelor buletine informative: 

 

 

 
 

 

Detaliere: 

Nr. Participanți Timp 

Total 

Total 

Pozitiv 

Total 

Neutru 

Total 

Negativ 

1. MPSN 29 sec. 0 29 sec. 0 

2. PDM 15 sec. 08 sec. 07 sec. 0 

3. PPDA 07 sec. 0 07 sec. 0 

4. PPVP 04 sec. 0 04 sec. 0 

5. PCRM 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

Conotația reflectării: 
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Reflectare directă și indirectă: 

 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport 25 ianuarie-03 

februarie 2019, postul de televiziune „Publika TV” a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, 

cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția 

națională, PDM și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale. 

Totodată, postul de televiziune „Publika TV” nu a asigurat prezentarea principalelor puncte 

de vedere aflate în opoziție în subiectul din 03.02.2019 (19:14:04) despre: Scandal la o întâlnire 

cu alegătorii din diasporă. Câțiva moldoveni au fost hărțuiți de susținătorii Maiei Sandu doar 

pentru că au încercat să-i adreseze întrebări incomode candidatului blocului ACUM pe 

circumscripția uninominală din Europa de Vest. Mai mult, moderatorul evenimentului a 

amenințat o femeie cu bătaia. „Lasă să răspundă la întrebări, votul cui îl dăm, ea o să stea pe 

spatele nostru… - Tu ești needucat, eu într-o secundă îți bat botul”. În imaginile filmate la o 

întâlnire organizată în capitala Italiei, Roma, se vede cum susținătorii Maiei Sandu îi întrerupe pe 

cei care le reamintesc liderilor blocului ACUM despre acțiunile din trecut. „Până nu demult a 

jucat hora cu Dodon”. Ruslan Crăciun spune că e stabilit de 20 de ani în Italia, dar că urmărește 

cu atenție ce se întâmplă acasă. El a întrebat-o pe Maia Sandu despre relația colegului ei, Andrei 

Năstase, cu fugarii Victor și Viorel Țopa. Crăciun nu a fost lăsat să vorbească. Nici alți 

participanți nu au primit răspunsuri. Anterior, moldovenii de peste hotare au scris pe rețelele de 

socializare că sunt nemulțumiți de decizia Maiei Sandu de a candida în diasporă, pentru că ei 

trebuie să fie reprezentați de cineva care trăiește în străinătate și care le cunoaște problemele. 

Lipsește poziția Maiei Sandu. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Publika TV” a comis încălcări de la 

prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale: „(6) În cadrul 

programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de 

natură politică, economică, socială sau culturală trebuie să fie respectate următoarele cerințe: 

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”.  

De asemenea, au fost atestate încălcări de la prevederile: 

 pct. 54 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile 

parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova. Astfel, postul de televiziune „Publika TV” a 
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difuzat, la 29.01.2019 (20:11:26), un subiect despre sondajul de opinie realizat de Asociația 

Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, la prezentarea căruia a omis: persoana 

care a comandat sondajul și sursa de finanțare și înștiințarea CEC; 

  art.16 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, care statuează: 

„În cadrul serviciilor de televiziune, furnizorii naționali și regionali de servicii media sunt 

obligați să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puțin un program 

audiovizual de știri din timpul zilnic de emisie”. Postul de televiziune „Publika TV”, în perioada 

de raport 25 ianuarie – 03 februarie 2019, nu a asigurat accesul persoanelor cu dizabilități de văz 

sau auz la programele audiovizuale de știri prin interpretare în limbaj mimico-gestual sau titrare 

sincron. 
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CANAL 2 

 

   Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 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), 50 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 13 concurenți 

electorali înscriși pe circumscripția națională și 44 de concurenți electorali înscriși pe 22 de 

circumscripții uninominale, precum și CI și Guvernul Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 11 min. 14 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și 

candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 01 oră 04 min. 35 sec. (90,6%), urmate 

de CI (candidați independenți pe circumscripțiile uninominale) – 04 min. 32 sec. (6,4%) și 

Guvernul Republicii Moldova – 02 min. 07 sec. (3,0%). 

Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

Detaliere: 

Subiecți politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  PDM 38 min. 27 sec. 19 min. 15 sec. 19 min. 12 sec. 0 

2.  ACUMDAPAS 09 min. 33 sec. 0 05 min. 40 sec. 03 min. 53 sec. 

3.  PSRM 07 min. 02 sec. 0 03 min. 17 sec. 03 min. 45 sec. 

4.  PPȘ 03 min. 29 sec. 01 min. 11 sec. 01 min. 40 sec. 38 sec. 

5.  GUV 02 min. 07 sec. 01 min. 09 sec. 58 sec. 0 

6.  PL 02 min. 02 sec. 25 sec. 01 min. 37 sec. 0 

7.  PPMPA  01 min. 07 sec. 21 sec. 46 sec. 0 

8.  PRM 01 min. 04 sec. 12 sec. 52 sec. 0 

9.  PPVP 01 min. 02 sec. 29 sec. 33 sec. 0 

10.  PCRM 21 sec. 0 19 sec. 02 sec. 
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11.  PPDA 18 sec. 0 18 sec. 0 

12.  PVE 08 sec. 0 08 sec. 0 

13.  PPPN 01 sec. 0 01 sec. 0 

14.  PNL 01 sec. 0 01 sec. 0 

15.  CI 04 min. 32 sec. 06 sec. 04 min. 26 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat PDM – cu 54,0% (38 min. 27 sec.), urmat de 

Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 13,4% (09 min. 33 sec.), PSRM – cu 9,9% 

(07 min. 02 sec.), iar PPPN și PNL le-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,0% (01 

sec.). 

 

Conotația reflectării subiecților politici: 

 

 

Conotația reflectării partidelor politice înscrise pe circumscripția națională și a 

candidaților acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului 

de televiziune „Canal 2” a fost într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați pozitiv și neutru, iar 

alții neutru și negativ. Candidații independenți au fost prezentați într-o tonalitate neutră, iar 

Guvernul a fost mediatizat într-o tonalitate neutră și pozitivă. Excepție fiind PDM, care 

comparativ cu ceilalți concurenți a fost mediatizat printr-o tonalitate accentuat pozitivă în cadrul 

subiectelor despre: Fapte, nu vorbe! Cu acest slogan s-a lansat astăzi Partidul Democrat din 

Republica Moldova în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 

(25.01.2019) Democrații au pornit la drum în cadrul caravanei electorale. Timp de 30 de zile 

candidații PDM la alegerile parlamentare din 24 februarie, vor merge în raioanele țării pentru a 

discuta cu oamenii despre reforme, dar și pentru a le asculta preferințele (25.01.2019); Mai mulți 

candidați ai Partidului Democrat din Moldova s-au lansat ieri în Campania electorală 

(27.01.2019); Caravana PDM în raionul Anenii Noi (27.01.2019); Candidatul PDM la alegerile 

parlamentare pe circumscripția din Nisporeni, Vlad Plahotniuc, a mers într-o vizită la Fabrica de 

textile din Nisporeni (27.01.2019); Candidatul democraților pentru Ialoveni, directorul degrevat 
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al Agenției pentru Siguranța Alimentelor, Ion Sula, a început campania electorală în satul 

Costești, raionul Ialoveni (28.01.2019); Caravana Partidului Democrat din Moldova își continuă 

traseul prin raioanele țării, unde candidații PDM discută cu cetățenii despre reformele 

implementate și le află doleanțele. În raionul Ocnița, delegația democrată a ajuns în 25 de 

localități (29.01.2019); Caravana electorală a PDM a ajuns la Edineți. Democrații le-au vorbit 

oamenilor din raion despre proiectele de dezvoltare economică, de creștere a veniturilor 

cetățenilor și instaurarea păcii sociale (30.01.2019); Caravana Partidului Democrat din Moldova 

a ajuns ieri în raionul Nisporeni. Liderul PDM, candidatul în circumscripția nr. 17 din Nisporeni, 

Vlad Plahotniuc, a avut parte de o întâlnire călduroasă la baștină (31.01.2019); Candidatului 

PDM în circumscripția nr. 17, Vlad Plahotniuc, s-a întâlnit cu elevii și profesorii Școlii 

Profesionale din Nisporeni. Liderul democrat și echipa sa au mai discutat cu localnicii despre 

reformele implementate și despre viitoarele proiecte (01.02.2019); Liderul PDM în vizită la 

Lozova. Posibilitățile de dezvoltare și modernizare ale Moldovei sunt mari, iar procesul deja a 

început și poate fi prelungit, dacă va exista stabilitate și economia țării va crește în continuare 

(02.02.2019); Caravana Partidului Democrat din Moldova a ajuns și în raionul Drochia. Pentru a 

discuta cu mai multă lume, democrații s-au împărțit în câteva echipe ca să viziteze concomitent 

satele din raion (02.02.2019) etc. 

 

    Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Concurenții electorali pe circumscripția națională PDM, ACUMDAPAS, PSRM, PPȘ, 

PPMPA, PPVP, CI, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat în buletinele de știri 

ale postului de televiziune „Canal 2” de apariții directe și indirecte, ceilalți concurenți electorali 

au avut doar apariții indirecte. 

 

CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „Canal 2” a 

reflectat 44 de candidați electorali înscriși pe 22 de circumscripții. 
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Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale: 

 

 

Detaliere: 

Concurenții electorali 

pe circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  V. Plahotniuc 12 min. 36 sec. 08 min. 04 sec. 04 min. 32 sec. 0 

2.  C. Vieru 03 min. 19 sec. 06 sec. 03 min. 13 sec. 0 

3.  A. Năstase 

 03 min. 00 

sec. 0  02 min. 02 sec. 58 sec. 

4.  M. Babuc 02 min. 59 sec. 59 sec. 02 min. 00 sec. 0 

5.  I. Sula 02 min. 20 sec. 01 min. 51 sec. 29 sec. 0 

6.  P. Filip 01 min. 52 sec. 01 min. 01 sec. 51 sec. 0 

7.  P. Burduja 01 min. 28 sec. 0 0 01 min. 28 sec. 

8.  A. Jizdan 01 min. 25 sec. 35 sec. 50 sec. 0 

9.  M. Sandu 01 min. 08 sec. 0 49 sec. 19 sec. 

10.  N. Ciubuc 01 min. 07 sec. 01 min. 03 sec. 04 sec. 0 

11.  V. Munteanu 01 min. 06 sec. 0 46 sec. 20 sec. 

12.  E.Nichiforciuc 50 sec. 34 sec. 16 sec. 0 

13.  V. Bătrîncea 01 min. 20 sec. 0 40 sec. 40 sec. 

14.  G. Brașovschi 48 sec. 38 sec. 10 sec. 0 

15.  M. Stratulat 47 sec. 41 sec. 06 sec. 0 

16.  I. Șor 46 sec. 0 26 sec. 20 sec. 

17.  A. Porubin 43 sec. 0 43 sec. 0 

18.  S. Iordan 40 sec. 0 40 sec. 0 

19.  B. Volosatîi 30 sec. 0 30 sec. 0 

20.  V. Bilețchi 25 sec. 25 sec. 0 sec. 0 

21.  C. Padnevici 24 sec. 0 24 sec. 0 

22.  V. Lesnic 07 sec. 0 07 sec. 0 
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23.  O. Sîrbu 07 sec. 0 07 sec. 0 

24.  M. Gnatiuc 06 sec. 0 06 sec. 0 

25.  V. Costin 04 sec. 0 04 sec. 0 

26.  L. Onu 04 sec. 0 04 sec. 0 

27.  A. Istrate 04 sec. 0 04 sec. 0 

28.  V. Roșca 03 sec. 0 03 sec. 0 

29.  V. Burlac 03 sec. 0 03 sec. 0 

30.  C. Ojog 03 sec. 0 03 sec. 0 

31.  S. Berzan 03 sec. 0 03 sec. 0 

32.  S. Duminia 03 sec. 0 03 sec. 0 

33.  L. Carp 03 sec. 0 03 sec. 0 

34.  V. Sănduță 03 sec. 0 03 sec. 0 

35.  L. Vovc 03 sec. 0 03 sec. 0 

36.  C. Țuțu 03 sec. 0 03 sec. 0 

37.  A. Nastas 03 sec. 0 03 sec. 0 

38.  S. Căpățină 02 sec. 0 02 sec. 0 

39.  M. Catraniuc 02 sec. 0 02 sec. 0 

40.  A. Slusari 02 sec. 0 02 sec. 0 

41.  D. Perciun 02 sec. 0 02 sec. 0 

42.  I. Grigoriu  02 sec. 0 02 sec. 0 

43.  

L. Nicolaescu 

Onofrei      02 sec. 0 02 sec. 0 

44.  M. Popșoi 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): V. Plahotniuc – 30,9% (12 min. 36 sec.), C. Vieru– 8,1% (03 min. 19 sec.), 

A. Năstase și M. Babuc– 7,3% (03 min. 00 sec. și respectiv 02 min. 59 sec.) și I. Sula – 5,7% (02 

min. 20 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 02 sec. pentru concurenții electorali: S. 

Căpățînă, M. Catraniuc, A. Slusari, D. Perciun, I. Grigoriu, L. Nicolaescu Onofrei și M. Popșoi. 

Conotația reflectării: 
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Conotația reflectării celor 44 de concurenți electorali, reflectați de postul nominalizat, pe 

circumscripțiile uninominale a fost într-o tonalitate neutră, pozitivă și negativă, unii concurenți 

fiind prezentați doar neutru, cu excepția candidaților PDM înscriși pe circumscripțiile 

uninominale: V. Plahotniuc, M. Babuc, I. Sula, N. Ciubuc, E. Nichiforciuc, M. Stratulat și G. 

Brașovschi care a fost reflectați preponderent pozitiv.  

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Din cei 44 de concurenții electorali de pe circumscripțiile uninominale, reflectați de 

postul nominalizat,18 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, ceilalți având doar 

intervenții indirecte.  

Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 
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Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „Canal 2” a 

difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind unii candidați de pe 22 de circumscripții, 

precum: mun. Chișinău (7 circumscripții), Criuleni, Ialoveni, Orhei, Sângerei, La Vest de 

Republica Moldova, com. Răzeni, Anenii Noi, Nisporeni, Călărași, Telenești, mun. Bălți, 

Florești, Drochia, Edineț și Briceni. 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 89,9% (50 min. 05 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 10,1% (05 min. 36 sec.). 

 

 

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. 

 

Referendum republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada de raport 25 ianuarie-03 februarie, postul de televiziune „Canal 2” nu a difuzat 

subiecte privind referendumul republican consultativ. 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că în perioada de raport 25 ianuarie-

03 februarie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, 

cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția 

națională, PDM, cât și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale. 
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Totodată, postul de televiziune „Canal 2” nu a asigurat prezentarea principalelor puncte de 

vedere aflate în opoziție în cadrul subiectului din 25.01.2019 despre: Atacuri electorale între 

concurenții înscriși în cursă. La lansarea sa în campania electorală PSRM a criticat fosta 

administrație a capitalei, Dorin Chirtoacă. Astfel, candidatul PSRM la alegerile parlamentare, 

Ion Ceban a declarat: "La municipalitate am avut un fraier, care se numește Dorin Chirtoacă, 

care în zece ani de zile a adus pur și simplu la o degradare totală această capitală. Noi l-am 

fugărit, direct sau indirect, pe acest fraier din Capitală". Lipsește poziția dlui Dorin Chirtoacă. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Canal 2” 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”.  

 

De asemenea, au fost atestate încălcări de la prevederile pct. 54 din Regulamentul 

privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul 

republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova. Astfel, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, la 29.01.2019 (21:10:09) un subiect 

despre rezultatele sondajelor de opinie realizate de Asociația Sociologilor și Demografilor din 

Republica Moldova și Vox Populi. La prezentarea acestora au fost omise: sursa de finanțare, 

persoana care a comandat sondajul și înștiințarea CEC. 
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CANAL 3 

Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 

  

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „Canal 3” în cadrul buletinelor de știri de la ora 20:00 (limba de difuzare: 

rusă), 35 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 10 concurenți 

electorali înscriși pe circumscripția națională și 28 de concurenți electorali înscriși pe 20 de 

circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 58 min. 44 sec., dintre care de 

cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și candidații 

acestora de pe circumscripțiile uninominale – 54 min. 38 sec., (93%), urmate de Guvernul 

Republicii Moldova – 2 min. 20 sec., (4%) și CI (candidați independenți pe circumscripțiile 

uninominale) – 1 min. 46 sec. (3%). 

 

Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr. Subiecți 

politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  PDM 33 min. 20 min. 25 sec. 12 min. 35 sec. 0 

2.  PSRM 08 min. 07 sec. 0 05 min. 05 sec. 03 min. 02 sec. 

3.  ACUMDAPAS 04 min. 31 sec. 0 03 min. 01 min. 31 sec. 

4.  PPȘ 03 min. 59 sec. 01 min. 04 sec. 02 min.18 sec. 37 sec. 

5.  GUV 02 min. 20 sec. 01 min. 57 sec. 23 sec. 0 

6.  PL 01 min. 53 sec. 08 sec. 01 min. 45 sec. 0 
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7.  PNL 01 min. 08 sec. 18 sec. 50 sec. 0 

8.  PPMPA 57 sec. 40 sec. 17 sec. 0 

9.  PRM 46 sec. 07 sec. 39 sec. 0 

10.  PCRM 13 sec. 0 13 sec. 0 

11.  PPDA 04 sec. 0 04 sec. 0 

12.  CI 01 min. 46 sec. 05 sec. 01 min. 41 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții electorali înscriși pe circumscripția 

națională și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: PDM – cu 56,25% (33 min.) 

urmat de PSRM – cu 13,8% (08 min. 07 sec.) și Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și 

PAS”– 7,7% (04 min. 31 sec.), iar PPDA i-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 

0,1% (04 sec.). 

 

  Conotația reflectării subiecților politici: 

 

 

Conotația reflectării concurenților electorali înscriși pe circumscripția națională și 

candidaților acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului 

de televiziune „Canal 3” a fost într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați inclusiv pozitiv și 

negativ. Candidații independenți au fost reprezentați neutru, iar Guvernul a fost mediatizat în 

tonalitate pozitivă și neutră. Excepție a constituit PDM, fiind reflectat preponderent pozitiv 

datorită subiectelor cu privire la prezentarea platformei electorale și a candidaților acestuia: 

Despre lansarea în cursa electorală a PDM (25.01.2019); Democrații au dat start caravanei 

electorale (26.01.2019); Lansarea în campania electorală a M. Babuc, E. Nichiforciuc și G. 

Brașovschi (26.01.2019); Candidatul V. Plahotniuc în vizită la o fabrică din Nisporeni 

(27.01.2019); Candidații PDM, N. Ciubuc și M. Stratulat s-au lansat în campania electorală 

(27.01.2019); Caravana PDM în raionul Briceni (28.01.2019); Caravana PDM în raionul Ocnița 
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(29.01.2019); Caravana PDM în raionul Edineț (30.01.2019); Caravana PDM în raionul 

Nisporeni (31.01.2019); Întâlnirea lui V. Plahotniuc cu elevii și profesorii Școlii profesionale din 

or. Nisporeni (01.02.2019); Întâlnirea lui V. Plahotniuc cu locuitorii comunei Lozova 

(02.02.2019); Caravana PDM la Florești (03.02.2019) 

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora înscriși pe 

circumscripțiile uninominale PDM, PSRM, PPȘ, PL, PNL, PPMPA, PRM, CI precum și 

Guvernul Republicii Moldova au beneficiat de intervenții directe cât și de apariții indirecte în 

buletinele de știri ale postului de televiziune „Canal 3”. Blocul Electoral ACUM Platforma DA și 

PAS au fost reflectați doar prin apariții indirecte, iar PCRM și PPDA, doar prin intervenții 

directe.  
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CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „Canal 3” a 

reflectat 28 de candidați electorali. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale: 

  

 

Detaliere: 

Nr. Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  V. Plahotniuc 09 min. 42 sec. 05 min. 55 sec. 03 min.47 sec. 0 

2.  V. Munteanu 01 min. 57 sec. 0 47 sec. 01 min.10 sec. 

3.  E. Nichiforciuc 01 min. 56 sec. 01 min. 29 sec. 27 sec. 0 

4.  C. Vieru 01 min. 46 sec. 05 sec. 01 min.41 sec. 0 

5.  N. Ciubuc 01 min. 44 sec. 01 min. 39 sec. 05 sec. 0 

6.  I. Șor 01 min. 27 sec. 0 01 min.01 sec. 26 sec. 

7.  V. Bătrîncea 01 min. 17 sec. 0 27 sec. 50 sec. 

8.  G. Mitriuc 01 min. 15 sec. 0 01 min.07 sec. 08 sec. 

9.  M. Babuc 01 min. 14 sec. 34 sec. 40 sec. 0 

10.  M. Stratulat 01 min. 12 sec. 01 min. 06 sec. 06 sec. 0 

11.  P. Burduja 01 min. 08 sec. 0 16 sec. 52 sec. 

12.  P. Filip 01 min. 05 sec. 49 sec. 16 sec. 0 

13.  G. Brașovschi 56 sec. 41 sec. 15 sec. 0 

14.  A. Jizdan 35 sec. 0 35 sec. 0 

15.  S. Iordan 30 sec. 0 30 sec. 0 

16.  A. Năstase 25 sec. 0 04 sec. 21 sec. 

17.  G. Furdui 09 sec. 0 09 sec. 0 

18.  O. Sîrbu 05 sec. 05 sec. 0 0 

19.  O. Țîcu 04 sec. 0 04 sec. 0 

20.  I. Grigoriu 04 sec. 0 04 sec. 0 

21.  A. Slusari 04 sec. 0 04 sec. 0 
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22.  D. Perciun 04 sec. 0 04 sec. 0 

23.  L. Nicolaescu 

Onofrei  04 sec. 

 

0 04 sec. 

0 

24.  M. Popșoi 04 sec. 0  04 sec. 0 

25.  V. Lesnic 03 sec. 0 03 sec. 0 

26.  V. Costin 03 sec. 0 03 sec. 0 

27.  M. Catraniuc 03 sec. 0 03 sec. 0 

28.  S. Căpățină 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): V. Plahotniuc – 33,5% (09 min. 42 sec.), V. Munteanu – 6,7% (01 min. 57 

sec.), E. Nichiforciuc – 6,7% (01 min. 56 sec.), C. Vieru – 6,1% (01 min. 46 sec.), N. Ciubuc – 

6,0% (01 min. 44 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 02 sec. pentru concurentul 

electoral S. Căpățină. 

 

Conotația reflectării: 

 

 

Din numărul total de 28 de concurenți electorali de pe circumscripțiile uninominale 

mediatizați, postul de televiziune „Canal 3” a reflectat, într-o tonalitate preponderent pozitivă, 5 

concurenți electorali ai PDM, candidații electorali V. Munteanu și A. Năstase (ACUMDAPAS), 

V. Bătrîncea și P. Burduja (PSRM) au fost prezentați într-o tonalitate preponderent negativă. 
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Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Din cei 28 de concurenți electorali pe circumscripțiile uninominale, reflectați de postul 

nominalizați, 13 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, ceilalți având doar 

apariții indirecte.  

Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „Canal 3” a 

difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind 28 de candidați de pe 20 de circumscripții 

electorale uninominale: municipiul Chișinău (7 circumscripții), or. Orhei, or. Ungheni, mun. 
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Bălți, or. Sângerei, or. Telenești, or. Nisporeni, or. Ocnița, or. Ialoveni, or. Strășeni, or. Edineț, 

or. Anenii Noi, La Vest de Republica Moldova și Soroca. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 

 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 92,3% (35 min. 51 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 7,7% (02 min. 59 sec.). 

 

 

Postul de televiziune „Canal 3” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu 

deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri 

de la ora 17:00. 

 

 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, postul de televiziune „Canal 3” a difuzat în 

cadrul buletinelor de știri de la ora 20:00 (limba de difuzare: rusă) un singur subiect privind 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, în context neutru, indirect. Volumul 

total de timp acordat participanților la referendum a constituit 57 sec. 
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Reflectarea participanților electorali în cadrul principalelor buletine informative: 

 

 Detaliere: 

Participanți Timp Total Total Pozitiv Total Neutru Total Negativ 

PPDA 17 sec. 0 17 sec. 0 

PPVP 17 sec. 0 17 sec. 0 

MPSN 13 sec. 0 13 sec. 0 

PDM 07 sec. 0 07 sec. 0 

PCRM 03 sec. 0 03 sec. 0 

 

Conotația reflectării: 
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Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că în perioada de raport 25 ianuarie-

03 februarie 2019, postul de televiziune „Canal 3” a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, 

cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția 

națională, PDM, cât și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Canal 3” 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”.  

 

De asemenea, au fost atestate încălcări de la prevederile pct. 54 din Regulamentul 

privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul 

republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova. Astfel, postul de televiziune „Canal 3” a difuzat, la 29.01.2019 (20:14:14) 1 subiect 

despre sondajele de opinie realizate de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica 

Moldova și Vox Populi. La prezentarea acestora a fost omisă sursa de finanțare perioada în care 

s-a desfășurat sondajul, marja de eroare, numărul de respondenți, sursa de finanțare și înștiințarea 

CEC. 
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ACCENT TV 

     Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 

  

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „Accent TV” în cadrul buletinelor de știri de la ora 21:00 (limba de 

difuzare: română), 43 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 10 

concurenți electorali înscriși pe circumscripția națională și 19 concurenți electorali înscriși pe 17 

circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 15 min. 32 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și 

candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 1 oră 12 min. 03 sec. (95,4%), iar  

Guvernului Republicii Moldova i-a fost acordat un volum de timp de – 03 min. 29 sec. (4,6 %). 

În perioada de raport postul de televiziune „Accent TV” nu a reflectat nici un candidat 

independent de pe circumscripțiile uninominale.  

Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr. Subiecți 

politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  PSRM 47 min. 36 sec. 19 min. 05 sec. 28 min. 24 sec. 07 sec. 

2.  ACUMDAPAS 08 min. 39 sec. 01 min. 09 sec. 05 min. 05 sec. 02 min. 25 sec. 

3.  PDM 07 min. 33 sec. 22 sec. 04 min. 55 sec. 02 min. 16 sec. 

4.  PPȘ 03 min. 30 sec. 0 01 min. 35 sec. 01 min. 55 sec. 

5.  GUV 03 min. 29 sec. 0 sec. 01 min. 57 sec. 01 min. 32 sec. 

6.  PL 01 min. 52 sec. 44 sec. 01 min. 08 sec. 0 

7.  PPVP 01 min. 32 sec. 40 sec. 52 sec. 0 

8.  PPMPA 27 sec. 0  27 sec. 0 

9.  PCRM 24 sec. 0 24 sec. 0 
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10.  PPPN 15 sec. 0 15 sec. 0 

11.  PNL 15 sec. 0 15 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția 

națională și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: PSRM – 63,0% (47 min. 36 

sec.), urmat de Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 11,5% (08 min. 39 sec.), PDM 

– cu 10,0% (07 min. 33 sec.), iar PNL și PPPN le-au revenit cea mai mică pondere de 

mediatizare – 0,3% (15 sec.). Ponderea de reflectare a Guvernului Republicii Moldova a fost – 4, 

6 % (03 min. 29 sec.). 

 

 Conotația reflectării subiecților politici: 

 

Conotația reflectării partidelor politice înscrise pe circumscripția națională și a candidaților 

acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului de 

televiziune „Accent TV” a fost într-o tonalitate neutră, negativă și pozitivă. Guvernul Republicii 

Moldova a fost mediatizat atât neutru, cât și negativ. Excepție fiind, partidul politic PSRM 

înscris pe circumscripția națională și candidații acestuia de pe circumscripțiile uninominale, care 

au fost mediatizați pozitiv datorită subiectelor despre: „Startul campaniei electorale al PSRM” 

(25.01.2019); „Declarația șefului statului că va sprijini pe deplin PSRM, spunând că aceasta este 

singura formațiune politică care poate schimba situația din republică și poate asigura o viață 

decentă pentru fiecare cetățean al Moldovei” (26.01.2019); „Sprijinul moral și politic acordat de 

către șeful statului, echipei și partidului care l-a înaintat la alegerile prezidențiale din 2016 și a 

susținut toate inițiativele prezidențiale din ultimii 2 ani. „Mă refer la PSRM” ” (27.01.2019); 

Secretarul executiv al PSRM, Vlad Bătrâncea a adus o hotărâre corectă pentru rezolvarea 

problemei create a reprezentanților Moldpresa și vânzătorilor de flori” (27.01.2019); „Conferința 

de presă a PSRM” (28.01.2019); „Reprezentanții PSRM au participat la sute de întâlniri cu 

cetățenii” (28.01.2019); „Declarațiile reprezentanților Partidului Socialiștilor (29.01.2019); 

„Pronunțare împotriva reformei teritorial - administrative inițiate de guvernare” (30.01.2019); 

„Candidatul Partidului Socialiștilor în circumscripția electorală nr. 28, Vlad Batrîncea, a susținut 
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o conferință de presă” (30.01.2019); „Petru Burduja, candidat la funcția de deputat din partea 

PSRM, pe circumscripția numărul 30 și-a prezentat programul electoral pentru alegerile 

parlamentare din 24 februarie” (31.01.2019); „Partidul Socialiștilor a organizat o conferință de 

presă la monumentul lui Ștefan cel Mare” (31.01.2019); „Andrian Lebedinschi candidat PSRM 

pe circumscripția uninominală nr. 29 și-a prezentat programul electoral” (01.02.2019). 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora de pe 

circumscripțiile uninominale: PSRM, ACUMDAPAS, PDM, PPȘ, PL, PPVP au beneficiat de 

intervenții directe și apariții indirecte, ceilalți – PPMPA, PCRM, PPPN și PNL doar de apariții 

indirecte. Guvernul Republicii Moldova a fost prezentat doar indirect.  
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CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, postul de 

televiziune „Accent TV” a reflectat 19 de candidați electorali înscriși pe 17 circumscripții. 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale  

 

 

Detaliere: 

 

 

 

Nr. Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  V. Bătrîncea 04 min. 26 sec. 02 min. 17 sec. 02 min. 09 sec. 0 

2.  P. Burduja 02 min. 59 sec. 02 min. 41 sec. 18 sec. 0 

3.  I. Șor 01 min. 59 sec. 0 13 sec. 01 min. 46 sec. 

4.  Vl. Roșca 01 min. 35 sec. 31 sec. 01 min. 04 sec. 0 

5.  A. Slusari 01 min. 10 sec. 13 sec. 20 sec. 37 sec. 

6.  A. Lebedinschi 01 min. 09 sec. 01 min. 09 sec. 0 sec. 0 

7.  Z. Greceanîi 56 sec. 51 sec. 5 sec. 0 

8.  P. Pușcari 54 sec. 54 sec. 0 0 

9.  I. Cuznețov 50 sec. 0 50 sec. 0 

10.  V. Plahotniuc 47 sec. 0 9 sec. 38 sec. 

11.  A. Năstase 41 sec. 0 25 sec. 16 sec. 

12.  V. Evtodiev 36 sec. 11 sec. 25 sec. 0 

13.  P. Filip 34 sec. 0 34 sec. 0 

14.  M. Sandu 33 sec. 0 20 sec. 13 sec. 

15.  F. Gagauz 20 sec. 20 sec. 0 0 

16.  Va. Bolea 13 sec. 0 13 sec. 0 

17.  I. Grigoriu 12 sec. 12 sec. 0 0 
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18.  V. Grădinaru 11 sec. 11 sec. 0 0 

19.  V. Mizdrenco 07 sec. 0 07 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): V. Bătrîncea – 21,9% (04 min. 26 sec.), P. Burduja – 14,8% (02 min. 59 

sec.), I. Șor – 9,8% (01 min. 59 sec.), Vl. Roșca – 7,8% (01 min. 35 sec.), A. Slusari – 5,8% (01 

min. 10 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 07 sec. pentru concurentul electoral V. 

Mizdrenco. 

 

Conotația reflectării: 

 

 

Din numărul total de 19 concurenți electorali de pe circumscripțiile uninominale 

mediatizați, postul de televiziune „Accent TV” a reflectat, într-o tonalitate preponderent pozitivă, 

9 concurenți electorali ai PSRM, iar candidații electorali I. Șor (PPȘ) și V. Plahotniuc (PDM) au 

fost prezentați într-o tonalitate preponderent negativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

Din cei 19 concurenții electorali de pe circumscripțiile uninominale reflectați de postul de 

televiziune „Accent TV”, 9 au fost prezentați prin apariții directe și indirecte, 3 – prin intervenții 

directe, iar 7 – prin apariții indirecte.  

 

Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „Accent TV” a 

difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind 19 candidați de pe 17 circumscripții, 
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precum: municipiul Chișinău (8 circumscripții), La vest de Republica Moldova, Slobozia, mun. 

Tiraspol și Bender, Ceadâr-Lunga,  Cimișlia, Râșcani, Strășeni, Orhei, Nisporeni și Briceni. 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 94,1% (39 min. 41 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 5,9% (02 min. 29 sec.). 

 

 

 

Postul de televiziune „Accent TV” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu 

deficiențe de auz prin titrare sincron a buletinelor de știri de la ora 21:00. 

 

 

Referendum republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada de raport 25 ianuarie-03 februarie, postul de televiziune „Accent TV” nu a 

difuzat subiecte privind Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019. 

Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că în perioada de raport 25 ianuarie-03 

februarie 2019, postul de televiziune „Accent TV” a reflectat, atât prin volumul de timp acordat, 
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cât și prin conotația pozitivă, în preponderență concurentul electoral de pe circumscripția 

națională, PSRM și candidații acestuia înscriși pe circumscripțiile uninominale. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Accent TV” 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”.  

De asemenea, au fost atestate încălcări de la prevederile pct. 54 din Regulamentul 

privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul 

republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova. Astfel, postul de televiziune „Accent TV” a difuzat, la 29.01.2019 (21:10:20) și 

02.02.2019 (21:10:20) în reluare, 2 subiecte despre sondajele de opinie realizate de Asociația 

Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. La prezentarea acestora a fost omisă sursa 

de finanțare și înștiințarea CEC. 
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NTV MOLDOVA 

     

    Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „NTV Moldova” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de 

difuzare: română), 36 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 10 

concurenți electorali înscriși pe circumscripția națională și 20 de concurenți electorali înscriși pe 

17 circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 08 min. 15 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și 

candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 56 min. 45 sec. (83,2%), urmate de CI 

(candidați independenți pe circumscripțiile uninominale) – 06 min. 35 sec. (9,6%) și Guvernul 

Republicii Moldova – 01 min. 25 sec. (2,2%). 

Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr. Subiecți politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  PSRM 35 min. 16 sec. 16 min. 05 sec. 19 min. 11 sec. 0 

2.  PPȘ 06 min. 53 sec. 0 01 min. 26 sec. 05 min. 27 sec. 

3.  GUV 06 min. 35 sec. 0 04 min. 45 sec. 01 min. 50 sec. 

4.  ACUMDAPAS 05 min. 36 sec. 01 min. 23 sec. 03 min. 29 sec. 44 sec. 

5.  PDM 02 min. 57 sec. 0 01 min. 21 sec. 01 min. 36 sec. 

6.  PNL 01 min. 41 sec. 10 sec. 01 min. 31 sec. 0 

7.  PPMPA 01 min. 25 sec. 10 sec. 01 min. 15 sec. 0 

8.  PPVP 57 sec. 44 sec. 13 sec. 0 

9.  PL 42 sec. 0 34 sec. 08 sec. 
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10.  PCRM 41 sec. 30 sec. 11 sec. 0 

11.  PPPN 37 sec. 0 34 sec. 03 sec. 

12.  CI 04 min. 55 sec. 02 min. 37 sec. 02 min. 18 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții înscriși pe circumscripția națională 

și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: PSRM – 51,7% (35 min. 16 sec.), 

urmat de PPȘ – 10,1% (09 min. 53 sec.), ACUMDAPAS – 8,2% (05 min. 36 sec.), PDM – cu 

4,3% (02 min. 57 sec.), PNL – cu 2,5% (01 min. 41 sec.), iar PPPN i-a revenit cea mai mică 

pondere de mediatizare – 0,9% (37 sec.). 

 

 Conotația reflectării subiecților politici: 

 

 

Conotația reflectării concurenților înscriși pe circumscripția națională și a candidaților 

acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului de 

televiziune „NTV Moldova” a fost într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați pozitiv și negativ. 

Excepție fiind PSRM, care a beneficiat de o reflectare preponderent pozitivă în cadrul 

subiectelor despre: PSRM s-a lansat în campania electorală la Arcul de Triumf din Chișinău. 

Candidații socialiști din circumscripțiile uninominale și-au prezentat viziunile privind 

soluționarea problemelor sociale, economice și politice, care s-au acumulat în ultimii nouă ani 

(25.01.2019); PSRM este unica forță politică din țară care nu are doar o echipă de profesioniști, 

ci și un program realist de scoatere a Moldovei din criză, anunțul a fost făcut de liderul PSRM, 

Zinaida Greceanîi (28.01.2019); Candidatul PSRM în circumscripția nr. 33, Vladimir Roșca, a 

declarat că: „Fracțiunea nou creată a PSRM în Parlament va înfăptui ceea ce nu au reușit alte 

puteri politice să facă până azi. Eu mă adresez la administrațiile tuturor localităților ce 

centurează Chișinăul să găsească resurse pentru a evacua ce s-a acumulat. Nu aveți venituri 

proprii, adresați-vă la fracțiunea PSRM” (29.01.2019); Noul proiect de lege al socialiștilor 



66 

 

privind statutul municipiului Chișinău se bazează pe principiul transparenței în luarea deciziilor 

și mai aproape de cetățeni (31.01.2019); PSRM, în campania electorală, optează pentru statutul 

de neutralitate. Astfel își doresc închiderea Oficiului NATO la Chișinău, care este unul dintre 

punctele de bază din programul electoral al formațiunii: „Noi nu avem nevoie de baze militare, 

noi avem nevoie de spitale și școli. PSRM pledează pentru dezvoltarea socială”, a declarat 

Alexandr Odințov, candidat PSRM pe circumscripția nr.25. „Noi, Partidul Socialiștilor pledăm 

pentru crearea de către tineri a familiilor, pentru ca noi să deschidem școli, grădinițe, ca 

oamenii să învețe meserii pașnice”, a afirmat candidatul PSRM pe circumscripția Ungheni, 

Ghenadie Mitriuc (31.01.2019); Subiect despre angajamentele PSRM la alegerile parlamentare. 

Printre ele se numără consolidarea statalității, pentru a contracara tentativele de lichidare a 

statului prin realizarea unirii cu România. Aceștia intenționează să adopte legi privind protejarea 

statalității și consolidarea suveranității țării (01.02.2019).  

PPȘ a fost prezentat într-o conotație preponderent negativă în subiectele: Ion Ceban a 

declarat că: „Partidul ȘOR este satelitul lui PDM, menit să ia voturile socialiștilor și care este o 

persoană cu caracter penal pentru furtul miliardului” (28.01.2019); Subiect axat pe un editorial 

al presei ruse din „Незaвисимaя газета”: „Ilan Șor poate fi numit un oligarh tipic, fără 

convingeri politice și opțiuni ideologice. El este nevoit să prietenească astăzi cu Plahotniuc, 

pentru a evita pușcăria” (30.01.2019).                  

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora de pe 

circumscripțiile uninominale PSRM, PPȘ, ACUMDAPAS, PDM, PNL, PPMPA, PPVP, PL, 

PCRM, PPPN, CI, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat de intervenții directe, 

cât și apariții indirecte, în buletinele de știri ale postului de televiziune „NTV Moldova”.  
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CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „NTV Moldova” 

a reflectat 20 de candidați electorali înscriși pe 17 circumscripții. 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale: 

 

 

 

Detaliere: 

Nr. Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  V. Bătrîncea 03 min. 31 sec. 02 min. 25 sec. 01 min. 06 sec 0 

2.  P. Burduja 03 min. 15 sec. 03 min. 15 sec. 0 0 

3.  C. Vieru 02 min. 37 sec. 45 sec. 01 min. 52 sec. 0 

4.  Vl. Roșca 02 min. 28 sec. 36 sec. 01 min. 52 sec. 0 

5.  A. Lebedinschi 02 min. 21 sec. 02 min. 04 sec. 17 sec. 0 

6.  A. Năstase 01 min. 34 sec. 09 sec. 01 min. 09 sec. 16 sec. 

7.  B. Volosatîi 01 min. 21 sec. 01 min. 14 sec. 07 sec. 0 

8.  D. Cojocaru 01 min. 01 sec. 0 01 min. 01 sec. 0 

9.  Z. Greceanîi 58 sec. 48 sec. 10 sec. 0 

10.  A. Porubin 57 sec. 38 sec. 19 sec. 0 

11.  V. Bolea 53 sec. 0 53 sec. 0 

12.  C. Tatarlî 37 sec. 0 37 sec. 0 

13.  F. Gagauz 31 sec. 31 sec. 0 0 

14.  N. Pascaru 28 sec. 0 28 sec. 0 

15.  V. Evtodiev 28 sec. 28 sec. 0 0 



68 

 

16.  G. Mitriuc 22 sec. 12 sec. 10 sec 0 

17.  P. Pușcari 21 sec. 0 21 sec. 0 

18.  A. Odințov 19 sec. 19 sec. 0 0 

19.  A. Suhodolski 16 sec. 16 sec. 0 0 

20.  M. Sandu 05 sec. 0 05 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): V. Bătrîncea – 14,4% (03 min. 31 sec.), P. Burduja – 13,3% (03 min. 15 

sec.), C. Vieru – 10,7% (02 min. 37 sec.), Vl. Roșca – 10,1% (02 min. 28 sec.), A. Lebedinschi – 

9,6% (02 min. 21 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 05 sec. pentru concurentul 

electoral M. Sandu. 

 

Conotația reflectării: 

 

 

Conotația reflectării celor 20 de concurenți electorali de pe circumscripțiile uninominale, 

reflectați în cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „NTV Moldova”, a fost într-o 

tonalitate preponderent pozitivă pentru candidații PSRM, cu excepția lui A. Năstase, care a fost 

prezentat neutru, negativ și pozitiv. Candidații independenți au fost mediatizați în tonalitate 

pozitivă și neutră. 
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 Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Din cei 20 concurenții electorali de pe circumscripțiile uninominale, reflectați de postul 

nominalizat, 13 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, iar 6 – doar de intervenții 

directe, ceilalți – doar intervenții indirecte. 

 

Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 
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Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „NTV 

Moldova” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind unii candidați de pe 17 

circumscripții, precum: municipiul Chișinău (7 circumscripții), La vest de Republica Moldova, 

Slobozia, Ceadâr-Lunga, Comrat, Taraclia, Cimișlia, Răzeni, Criuleni și Briceni.  

 Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale conform 

categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 83,9% (41 min. 01 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 16,1% (07 min. 51 sec.). 

 

 

Postul de televiziune „NTV Moldova” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu 

deficiențe de auz prin titrare sincron a buletinelor de știri de la ora 17:00. 

 

 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada de raport 25 ianuarie-03 februarie, postul de televiziune „NTV Moldova” nu a 

difuzat subiecte privind Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019. 

 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că în perioada de raport 25 ianuarie – 

03 februarie 2019, postul de televiziune „NTV Moldova” a reflectat concurentul electoral PSRM 

și candidații acestuia pe circumscripțiile uninominale, prin volumul de timp acordat, în 

preponderență, pozitiv, iar PPȘ a fost mediatizat, din volumul total de timp acordat, în 

preponderență negativ. 
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Totodată, postul de televiziune „NTV Moldova” nu a asigurat prezentarea principalelor 

puncte de vedere aflate în opoziție în subiectul din 20.01.2019 (19:10:16) despre acuzațiile 

făcute de socialistul I. Ceban la adresa Partidului Șor: „Partidul ȘOR este satelitul lui PDM, 

menit să i-a voturile socialiștilor și care este o persoană cu caracter penal pentru furtul 

miliardului. Toți plătesc câte 800 mii. lei pe an pentru recuperarea acestui miliard, ceea ce este 

oribil să-ți bați joc în asemenea hal, să distrugi speranța de viață a tuturor pensionarilor”. 

Lipsește poziția Partidului ȘOR. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „NTV Moldova” 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”.  

 

De asemenea, au fost atestate încălcări de la prevederile pct. 54 din Regulamentul 

privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul 

republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova. Astfel, postul de televiziune „NTV Moldova” a difuzat, la 29.01.2019 (18:50:38), un 

subiect despre sondajul de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din 

Republica Moldova, la prezentarea căruia a omis: persoana care a comandat sondajul, sursa de 

finanțare și înștiințarea CEC. 
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PRO TV CHIȘINĂU 

 

   Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” în cadrul buletinelor de știri de la ora 20:00 (limba 

de difuzare: română), 68 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 

15 concurenți electorali înscriși pe circumscripția națională și 135 de concurenți electorali 

înscriși pe 28 de circumscripțiile uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii 

Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 54 min. 33 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali înscriși pe circumscripția națională 

și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 01 oră 36 min. 37 sec. (84,4%), 

urmate de CI (candidați independenți pe circumscripțiile uninominale) – 14 min. 22 sec. (12,5%) 

și Guvernul Republicii Moldova – 03 min. 34 sec. (3,1%). 

 

Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr. Subiecți 

politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  PDM 29 min. 25 sec. 02 min. 57 sec. 22 min. 51 sec. 03 min. 37 sec. 

2.  ACUMDAPAS 23 min. 26 sec. 04 min. 34 sec. 16 min. 26 sec. 02 min. 26 sec. 

3.  PSRM 14 min. 05 sec. 09 sec. 12 min. 28 sec. 01 min. 28 sec. 

4.  PPȘ 13 min. 51 sec. 15 sec. 08 min. 40 sec. 04 min. 56 sec. 

5.  PL 07 min. 43 sec. 26 sec. 06 min. 12 sec. 05 sec. 
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6.  GUV 03 min. 34 sec. 49 sec. 02 min. 42 sec. 03 sec. 

7.  PPPN 03 min. 12 sec. 31 sec. 02 min. 19 sec. 22 sec. 

8.  PCRM 01 min. 28 sec. 0  58 sec. 30 sec. 

9.  PPMPA 01 min. 23 sec. 43 sec. 40 sec. 0 

10.  PNL 46 sec. 11 sec. 35 sec. 0 

11.  PPDA 26 sec. 0 26 sec. 0 

12.  PRM 11 sec. 0 11 sec. 0 

13.  PPVP 11 sec. 0 11 sec. 0 

14.  PPP 11 sec. 0 11 sec. 0 

15.  MPSN 11 sec. 0 11 sec. 0 

16.  PVE 08 sec. 0 08 sec. 0 

17.  CI 14 min. 22 sec. 02 min. 32 sec. 11 min. 15 sec. 35 sec. 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții electorali înscriși pe circumscripția 

națională și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: PDM – 25,7% (29 min. 25 

sec.), urmat de Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – cu 20,5% (23 min. 26 sec.), 

PSRM – 12, 3% (14 min. 05 sec.) și PPȘ – 12, 1% (13 min. 21 sec.), iar PVE i-a revenit cea mai 

mică pondere de mediatizare – 0,1% (08 sec.). Candidații independenți – 12, 5% (14 min. 22 

sec.) și Guvernul Republicii Moldova – 3,1% (03 min. 34 sec.). 

 Conotația reflectării subiecților politici: 

 

Conotația reflectării concurenților electorali înscriși pe circumscripția națională și 

candidaților acestora de pe circumscripțiile uninominale, în cadrul buletinelor de știri ale postului 

de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, a fost într-o tonalitate neutră și nesemnificativ pozitivă și 

negativă.  
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Reflectarea directă și indirectă: 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională PDM, ACUMDAPAS, PSRM, PPȘ, 

PL, PPPN, PPMPA, CI, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat de intervenții 

directe, cât și de apariții indirecte. 

 

CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „PRO TV 

CHIȘINĂU” a reflectat 135 de candidați electorali înscriși pe 28 de circumscripții. 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale  
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Detaliere: 

Nr. Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  C. Vieru 04 min. 06 sec. 01 min. 04 sec. 03 min. 02 sec. 0 

2.  P. Filip 04 min. 03 sec. 24 sec. 03 min. 19 sec. 20 sec. 

3.  I. Șor 02 min. 45 sec. 15 sec. 53 sec. 01 min. 37 sec. 

4.  M. Babuc 02 min. 22 sec. 01 min. 02 sec. 01 min. 20 sec. 0 sec. 

5.  V. Munteanu 02 min. 11 sec. 17 sec. 01 min. 29 sec. 25 sec. 

6.  D. Plîngău 01 min. 56 sec. 06 sec. 01 min. 50 sec. 0 

7.  D. Cebotarescu 01 min. 54 sec. 13 sec. 01 min. 41 sec. 0 

8.  N. Ciubuc 01 min. 46 sec. 43 sec. 01 min. 03 sec. 0 

9.  O. Bînzar 01 min. 38 sec. 0 01 min. 38 sec. 0 

10.  A. Năstase 01 min. 36 sec. 0 01 min. 33 sec. 03 sec. 

11.  A. Porubin 01 min. 27 sec. 0 01 min. 27 sec. 0 

12.  V. Bilețchi 01 min. 26 sec. 16 sec. 01 min. 05 sec. 05 sec. 

13.  V. Plahotniuc 01 min. 18 sec. 19 sec. 48 sec. 11 sec. 

14.  G. Novac 01 min. 17 sec. 0 57 sec. 20 sec. 

15.  B. Volosatîi 01 min. 15 sec. 43 sec. 32 sec. 0 

16.  V. Dolganiuc 01 min. 07 sec. 10 sec. 38 sec. 19 sec. 

17.  N. Malai 01 min. 06 sec. 46 sec. 20 sec. 0 

18.  D. Cojocaru 56 sec. 0 51 sec. 05 sec. 

19.  D. Perciun 51 sec. 09 sec. 24 sec. 18 sec. 

20.  I. Munteanu 50 sec. 37 sec. 13 sec. 0 

21.  C. Botnarenco 49 sec. 0 44 sec. 05 sec. 

22.  I. Terguță 47 sec. 0 47 sec. 0 

23.  I. Cuznețov 47 sec. 0 39 sec. 8 sec. 

24.  A. Slusari 46 sec. 20 sec. 20 sec. 06 sec. 

25.  P. Burduja 46 sec. 0 31 sec. 15 sec. 

26.  V. Ganea 46 sec. 18 sec. 28 sec. 0 

27.  N. Balaur 45 sec. 0 30 sec. 15 sec. 

28.  Va. Bolea 44 sec. 0 44 sec. 0 

29.  N. Pleșca 44 sec. 0 29 sec. 15 sec. 

30.  C. Țuțu 42 sec. 0 38 sec. 04 sec. 

31.  Vl. Bolea 42 sec. 0 37 sec. 05 sec. 

32.  A. Odințov 41 sec. 0 41 sec. 0 

33.  E. Bordianu 40 sec. 0 40 sec. 0 

34.  A. Spătaru 38 sec. 15 sec. 23 sec. 0 

35.  R. Apostolova 38 sec. 0 32 sec. 06 sec. 

36.  A. Bannicov 37 sec. 0 37 sec. 0 

37.  S. Cvasnîi 36 sec. 0 30 sec. 06 sec. 

38.  G. Colun 33 sec. 0 20 sec. 13 sec. 

39.  V. Nedelea 32 sec. 0 27 sec. 05 sec. 

40.  S. Iordan 31 sec. 0 31 sec. 0 

41.  A. Jizdan 30 sec. 06 sec. 24 sec. 0 

42.  L. Nicolaescu 

Onofrei  28 sec. 17 sec. 06 sec. 05 sec. 

43.  A. Nastas 28 sec. 0 17 sec. 11 sec. 

44.  M. Cîrlig 27 sec. 0 22 sec. 05 sec. 
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45.  V. Bătrîncea 26 sec. 0 20 sec. 6 sec. 

46.  V. Herța 25 sec. 0 25 sec. 0 

47.  I. Leucă 25 sec. 0 25 sec. 0 

48.  Vl. Roșca 23 sec. 0 23 sec. 0 

49.  S. Burgudji 23 sec. 0 23 sec. 0 

50.  M. Stratulat 23 sec. 0 18 sec. 05 sec. 

51.  D. Chitoroga 20 sec. 0 20 sec. 0 

52.  I. Grigoriu 20 sec. 9 sec. 11 sec. 0 

53.  D. Alaiba 19 sec. 4 sec. 15 sec. 0 

54.  V. Său 16 sec. 11 sec. 05 sec. 0 

55.  O. Țîcu 15 sec. 0 15 sec. 0 

56.  A. Patron 15 sec. 04 sec. 11 sec. 0 

57.  A. Lebedinschi 14 sec. 0 14 sec. 0 

58.  V. Anghel  11 sec. 0 11 sec. 0 

59.  V. Tabacaru 11 sec. 0 11 sec. 0 

60.  I. Grosu 10 sec. 0 10 sec. 0 

61.  V. Cotelea 10 sec. 0 10 sec. 0 

62.  M. Sandu 10 sec. 0 10 sec. 0 

63.  Ș. Bolea 07 sec. 0 07 sec. 0 

64.  O. Vlasenco 07 sec. 0 07 sec. 0 

65.  R. Mudreac 07 sec. 0 07 sec. 0 

66.  G. Moroșanu 07 sec. 0 07 sec. 0 

67.  G. Vartanean 07 sec. 0 07 sec. 0 

68.  V. Savva 07 sec. 0 07 sec. 0 

69.  V. Ghilețchi 07 sec. 0 07 sec. 0 

70.  R. Rusu 07 sec. 0 07 sec. 0 

71.  G. Grozav 07 sec. 0 07 sec. 0 

72.  P. Neaga 07 sec. 0 07 sec. 0 

73.  R. Verbițchi 05 sec. 0 05 sec. 0 

74.  P. Artamanov 05 sec. 0 05 sec. 0 

75.  M. Ciorici 05 sec. 0 05 sec. 0 

76.  V. Guzun 05 sec. 0 05 sec. 0 

77.  D. Jelescu 05 sec. 0 05 sec. 0 

78.  Z. Greceanîi 04 sec. 0 04 sec. 0 

79.  M. Ciobanu 03 sec. 0 03 sec. 0 

80.  O. Nantoi 03 sec. 0 03 sec. 0 

81.  I. Reniță 03 sec. 0 03 sec. 0 

82.  M. Popșoi 03 sec. 0 03 sec. 0 

83.  G. Brașovschi 03 sec. 0 03 sec. 0 

84.  V. Luca 03 sec. 0 03 sec. 0 

85.  I. Țîbîrnă 03 sec. 0 03 sec. 0 

86.  V. Neaga 03 sec. 0 03 sec. 0 

87.  I. Roșca 03 sec. 0 03 sec. 0 

88.  V. Costin 03 sec. 0 03 sec. 0 

89.  S. Căpățină 03 sec. 0 03 sec. 0 

90.  M. Catraniuc 03 sec. 0 03 sec. 0 

91.  V. Mîndru 03 sec. 0 03 sec. 0 

92.  V. Cerba 03 sec. 0 03 sec. 0 

93.  N. Costiuc 03 sec. 0 03 sec. 0 

94.  S. Popa 03 sec. 0 03 sec. 0 
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95.  A. Gorodinskii 03 sec. 0 03 sec. 0 

96.  V. Bondari 03 sec. 0 03 sec. 0 

97.  D. Ciubașenco 03 sec. 0 03 sec. 0 

98.  G. Balan  03 sec. 0 03 sec. 0 

99.  I. Cebanu 03 sec. 0 03 sec. 0 

100.  R. Palancica 03 sec. 0 03 sec. 0 

101.  A. Vasilachi 03 sec. 0 03 sec. 0 

102.  L. Vovc 02 sec. 0 02 sec. 0 

103.  I. Himici 02 sec. 0 02 sec. 0 

104.  A. Pilipețcaia 02 sec. 0 02 sec. 0 

105.  E. Bodnarenco 02 sec. 0 02 sec. 0 

106.  A. Cimbriciuc 02 sec. 0 02 sec. 0 

107.  M. Melnic 02 sec. 0 02 sec. 0 

108.  L. Ungureanu  02 sec. 0 02 sec. 0 

109.  A. Televca 02 sec. 0 02 sec. 0 

110.  S. Buzurnîi 02 sec. 0 02 sec. 0 

111.  A. Usatîi 02 sec. 0 02 sec. 0 

112.  I. Osoianu 02 sec. 0 02 sec. 0 

113.  D. Grosu 02 sec. 0 02 sec. 0 

114.  R. Grădinaru 02 sec. 0 02 sec. 0 

115.  S. Amaev 02 sec. 0 02 sec. 0 

116.  A. Nesterovschi 02 sec. 0 02 sec. 0 

117.  P. Verejanu 02 sec. 0 02 sec. 0 

118.  S. Rubțov 02 sec. 0 02 sec. 0 

119.  L. Guzun 02 sec. 0 02 sec. 0 

120.  A. Baraniuc 02 sec. 0 02 sec. 0 

121.  H. Chirilov 02 sec. 0 02 sec. 0 

122.  A. Brînză 02 sec. 0 02 sec. 0 

123.  I. Cărbune 02 sec. 0 02 sec. 0 

124.  V. Burlac 02 sec. 0 02 sec. 0 

125.  S. Berzan 02 sec. 0 02 sec. 0 

126.  L. Carp 02 sec. 0 02 sec. 0 

127.  L. Onu 02 sec. 0 02 sec. 0 

128.  A. Istrate 02 sec. 0 02 sec. 0 

129.  V. Sănduță 02 sec. 0 02 sec. 0 

130.  G. Bostan 02 sec. 0 02 sec. 0 

131.  O. Golopeatov 02 sec. 0 02 sec. 0 

132.  M. Uvarov 02 sec. 0 02 sec. 0 

133.  E. Grițco 02 sec. 0 02 sec. 0 

134.  G. Mitriuc 02 sec. 0 02 sec. 0 

135.  G. Ojog 02 sec.  0 02 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): C. Vieru – 6,8% (04 min. 06 sec.), P. Filip – 6,7% (04 min. 03 sec.), I. Șor – 

4,5% (02 min. 45 sec.), M. Babuc– 3,9% (02 min. 22 sec.), V. Munteanu – 3,6% (02 min. 11 

sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 02 sec. pentru 34 de concurenți electorali. 
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Conotația reflectării: 

 

Conotația reflectării concurenților electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, în 

cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, a fost într-o 

tonalitate neutră, unii fiind reflectați atât pozitiv, cât și negativ.  

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Concurenții electorali de pe cele 28 de circumscripții uninominale, au beneficiat atât de 

intervenții directe, cât și de apariții indirecte. 
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Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „PRO TV 

CHIȘINĂU” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind 135 de candidați de pe 28 

de circumscripții, precum: municipiul Chișinău (8 circumscripții), SUA și Canada, La vest de 

Republica Moldova, Anenii Noi, Strășeni, Orhei, Ialoveni, Sîngerei, Ungheni, Soroca, 

Glodeni,Telenești, Nisporeni, Criuleni, Călărași, mun. Bălți, Edineț și Briceni. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 90,4% (1 oră 23 min. 50 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 9,6% (08 min. 56 sec.). 

 

Postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” a asigurat accesibilitatea 

persoanelor cu deficiențe de auz prin titrare sincron a buletinelor de știri de la 

ora 22:30. 

 

 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” a 

difuzat în cadrul buletinelor de știri de la ora 20:00 un singur subiect (1 participant electoral – 

PDM) privind Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, în context neutru, 

indirect. Volumul total de timp acordat participantului la referendum a constituit 9 sec. 

Reflectarea participanților electorali în cadrul principalelor buletine informative: 

 

 

Detaliere: 

Participanți Timp Total Total Pozitiv Total Neutru Total Negativ 

PDM 09 sec. 0 09 sec. 0 
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Conotația reflectării: 

 

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

  

 Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „PRO TV 

CHIȘINĂU” a comis încălcări de la prevederile pct. 54 din Regulamentul privind reflectarea 

campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 

2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Astfel, postul de 

televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” a difuzat, la 29.01.2019 (20:46:42), un subiecte despre 

sondajul de opinie realizate de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. 

La prezentarea acestuia au fost omise: persoana care a comandat sondajul, sursa de finanțare și 

înștiințarea CEC.  
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JURNAL TV 

 

Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „Jurnal TV” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare: 

română), 42 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 11 concurenți 

electorali înscriși pe circumscripția națională și 11 de concurenți electorali înscriși pe 5 

circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 08 min. 09 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și 

candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 55 min. 59 sec. (82,1%), urmate de CI 

(candidați independenți pe circumscripțiile uninominale) – 27 sec. (0,7%) și Guvernul Republicii 

Moldova – 11 min. 43 sec. (17,2%). 

  Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr. Subiecți 

politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  ACUMDAPAS 19 min. 13 sec. 05 min. 55 sec. 12 min. 16 sec. 01 min. 02 sec. 

2.  PDM 15 min. 09 sec. 05 min. 03 sec. 07 min. 11 sec. 02 min. 55 sec. 

3.  PPȘ 12 min. 25 sec. 41 sec. 06 min. 16 sec. 05 min. 28 sec. 

4.  GUV 11 min. 43 sec. 01 min. 21 sec. 07 min. 22 sec. 03 min.  

5.  PSRM 06 min. 46 sec. 04 min. 10 sec. 02 min. 02 sec. 34 sec. 

6.  PPMPA 01 min. 05 sec. 22 sec. 43 sec. 0 

7.  PL 45 sec. 27 sec. 18 sec. 0 

8.  PCRM 27 sec. 0 27 sec. 0 

9.  PPDA 03 sec. 03 sec. 0  0 
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10.  MPSN 03 sec. 0 03 sec. 0 

11.  PPP 02 sec. 0 02 sec. 0 

12.  PRM 01 sec. 0 01 sec. 0 

13.  CI 27 sec. 0 27 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții înscriși pe circumscripția națională 

și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: Blocul Electoral „ACUM Platforma 

DA și PAS” – 28,2% (19 min. 13 sec.), urmat de PDM – cu 22,2% (15 min. 09 sec.), PPȘ – cu 

18,2% (12 min. 25 sec.), PSRM – cu 9,9% (06 min. 46 sec.), PPMPA – cu 1,6% (01 min. 05 

sec.), iar PRM i-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,0% (01 sec.). 

 

  Conotația reflectării subiecților politici: 

 

 

Conotația reflectării concurenților înscriși pe circumscripția națională și a candidaților 

acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului de 

televiziune „Jurnal TV” a fost într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați inclusiv pozitiv și 

negativ. Excepție fiind PPȘ, care a fost mediatizat printr-o tonalitate preponderent negativă în 

subiectele despre: Potrivit unei investigații publicate anterior de Rise Moldova, offshor-ul din 

Noua Zeelandă a făcut parte din firmele din grupul Șor implicate într-o altă fraudă bancară 

produsă în Republica Moldova – spălătoria de bani rusească. Procurorii moldoveni însă, îi 

atribuie această companie anonimă nu lui Șor, ci condamnatului Veaceslav Platon, într-o nouă 

învinuire, pe care i-au înaintat-o vara trecută. Ilan Șor a fost inabordabil. Reporterul Jurnal TV, 

care a mers la sediul din Orhei a partidului Șor, amplasat în sediul primăriei, nu a fost lăsat să se 

apropie, pentru a solicita o reacție. Când fostul bancher a intrat în clădire, ușa principală a 

sediului partidului a fost încuiată, iar intrarea din spate a fost împânzită de paznici, care au blocat 

accesul. Agenții de securitate au mințit că Șor nu este pe loc, deși echipa de filmare l-a văzut 

intrând. Amintim că potrivit investigatorilor Kroll, Ilan Șor a fost protagonistul principal al 
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jafului bancar produs în Republica Moldova. Banii din cele trei bănci controlate de el au fost 

sustrași prin intermediul a zeci de firme moldovenești și offshor-uri, pe care fostul bancher le 

controla. Ejuk nu este singura afacere în care s-au investit bani din așa-numitul miliard. În una 

din edițiile anterioare am prezentat informații despre cum firme ale lui Șor implicate în frauda 

bancară au cumpărat și dezvoltat un brand de votcă (26.01.2019); Reprezentanții Partidului Șor 

împart pungi electorale cetățenilor din mai multe localități. Astfel de cazuri s-ar fi produs la 

Sângerei, dar și la Orhei, unde au fost surprinse mai multe persoane care ieșeau din primăria 

municipiului ținând pungi cu simbolica partidului. Într-o înregistrare video de la Cantemir apare 

și conținutul unor astfel de pachete. „La restaurantul GRAND au împărțit cadouri la oameni – 

ceasuri.” Partidul Șor nu vede nimic grav în distribuirea ceasurilor. Acestea ar fi „suvenire 

electorale”. Ceasul este un suvenir cu simbolistica partidului, Legea permite asemenea suvenire. 

Ne-am gândit mult ce să le oferim oamenilor ca să rămână ca amintire ceva util și plăcut”, a 

menționat purtătorul de cuvânt al Partidului Șor, într-un comunicat de presă (01.02.2019). 

Totodată, PSRM a obținut o mediatizare preponderent pozitivă datorită subiectelor 

despre: Lansarea în campanie a Partidului Socialiștilor s-a făcut la Arcul de Triumf din centrul 

Chișinăului. PSRM promite schimbări radicale. Vlad Batrâncea, PSRM: „Vrem să spunem că 

rădăcina tuturor acestor probleme se află în Parlament. Anume în Parlament vom adopta o 

nouă lege a municipiului Chișinău. Să facem ordine în administrația publică, să sporim 

competențele Consiliului municipal. Vom interzice construcțiile haotice, vom adopta un plan 

general al municipiului, vom face ordine și capitala noastră se va dezvolta ca un oraș civilizat” 

(25.01.2019); În cadrul unei conferințe de presă, Zinaida Greceanîi, președinte PSRM, a declarat: 

„Platforma politică a socialiștilor este plasată pe platforma partidului, care este bazată pe un 

program de dezvoltare social economic a țării pentru următorii 4 ani”; Ion Ceban, PSRM: 

„Programul socialiștilor este bazat pe atitudini foarte serioase ce privește componența 

economică, socială, atitudinea față de oameni” (28.01.2019) etc. 

Candidații independenți și Guvernul au fost mediatizați în tonalitate neutră, pozitivă și 

negativă. 

 

Reflectarea directă și indirectă: 
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Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora de pe 

circumscripțiile uninominale ACUMDAPAS, PDM, PPȘ, PSRM, PPMPA, PL precum și 

Guvernul Republicii Moldova au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, ceilalți – 

CI, PCRM, PPDA, MPSN, PPP și PRM, doar de apariții indirecte în buletinele de știri ale 

postului de televiziune „Jurnal TV”. 

  

CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „Jurnal TV” a 

reflectat 11 candidați electorali înscriși pe 5 circumscripții. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale  

 

Detaliere: 

Nr. Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  P. Filip 03 min. 26 sec. 54 sec. 02 min. 19 sec. 13 sec. 

2.  V. Plahotniuc 02 min. 48 sec. 0 01 min. 45 sec. 01 min. 03 sec. 

3.  V. Munteanu 01 min. 43 sec. 50 sec. 34 sec. 19 sec. 

4.  I. Terguță 01 min. 12 sec. 0 01 min. 12 sec. 0 

5.  I. Șor 41 sec. 41 sec. 0 0 

6.  P. Artamanov 27 sec. 0 27 sec. 0 

7.  M. Ciorici 27 sec. 0 27 sec. 0 

8.  D. Chirtoacă 16 sec. 0 16 sec. 0 

9.  D. Plîngău 16 sec. 0 16 sec. 0 

10.  L. Ungureanu  13 sec. 0 13 sec. 0 

11.  G. Brașovschi 10 sec. 0 0 10 sec. 
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Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): P. Filip – 29,5% (03 min. 26 sec.), V. Plahotniuc – 24,0% (02 min. 48 sec.), 

V. Munteanu – 14,7% (01 min. 43 sec.), I. Terguță – 10,3% (01 min. 12 sec.), I. Șor – 5,9% (41 

sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 10 sec. pentru concurentul electoral G. 

Brașovschi. 

Conotația reflectării: 

 

Conotația reflectării celor 11 concurenți electorali pe circumscripțiile uninominale în 

cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Jurnal TV” a fost într-o tonalitate neutră, 

unii concurenți fiind prezentați doar neutru, cu excepția candidatului V. Plahotniuc, care a fost 

reflectat și negativ în cadrul subiectelor despre: Lansarea în campania electorală a Partidului 

Politic Mișcarea Antimafie. Sergiu Mocanu, Mișcarea Antimafie, a declarat: „Mergem în această 

campanie electorală să le spunem alegătorilor noștri: „Mergeți în 24 februarie să spuneți NU 

mafiilor de toate culorile! Noi considerăm că clanul lui Plahotniuc nu este singurul clan în 

Republica Moldova” (28.01.2019); „Vlad al Arabiei: averea, interesele și conexiunile din 

Orientul Mijlociu” este titlul unei anchete reportericești, publicate pe portalul anticoruptie.md și 

realizate în cadrul Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. În material se vorbește 

despre legăturile lui Vladimir Plahotniuc cu omul de afaceri Vaja Jhashi, dar și despre interesul 

subit al autorităților de la Chișinău pentru Orientul Mijlociu, mai ales pentru Emiratele Arabe 

Unite. Investigația pornește de la faptul că șeful Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a 

declarat pentru primă dată o serie de afaceri și interese în Orientul Mijlociu. Mai exact, declarația 

sa de avere arată că a avut venituri și că deține firme la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite 

(31.01.2019); Unii cetățenii au auzit pentru prima oară, de la echipa Jurnal TV, despre sistemul 

mixt. Nisporenenii nu sunt singurii care au cunoștințe sumare despre sistemul de vot mixt, deși, 

în iulie 2017, deputații PD afirmau că anume cetățenii din sate și orașe au dorit schimbarea 

legislației electorale. Jurnalistul a întrebat cetățenii cine sunt candidații pentru circumscripția 

Nisporeni: „Vladimir Plahotniuc? – De el știm, dar poate mai sunt...”; „Cine este Vlad 
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Plahotniuc? - Nu îl vrem, el crede că tot Nisporeniul îl vrea, dar nu e adevărat. Vrem schimbări 

pentru noi, nu doar pentru ei” (02.02.2019) etc. 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Din cei 11 concurenții electorali de pe circumscripțiile uninominale, reflectați de postul 

de televiziune Jurnal TV, 2 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, ceilalți având 

doar apariții indirecte.  

Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune Jurnal TV a 

difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind 11 candidați de pe 5 circumscripții 

electorale uninominale: Nisporeni, Orhei, Soroca, Sângerei și Edineț. 
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Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 84,2% (43 min. 12 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 15,8% (08 min. 08 sec.). 

 

 

Postul de televiziune „Jurnal TV” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu 

deficiențe de auz prin titrare sincron a buletinelor de știri de la ora 17:00, cu 

excepția zilelor din week-end. 

 

Referendum republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada de raport 25 ianuarie – 03 februarie, postul de televiziune „Jurnal TV” nu a 

difuzat subiecte privind Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019. 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport 25 ianuarie-03 

februarie 2019, postul de televiziune „Jurnal TV” nu a comis nu a comis derogări de la legislația 

audiovizuală și cea electorală. 
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RTR MOLDOVA 

 

Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „RTR Moldova” în cadrul buletinelor de știri de la ora 20:00 (limba de 

difuzare: rusă), 46 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 10 

concurenți electorali înscriși pe circumscripția națională și 27 de concurenți electorali înscriși pe 

21 de circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 03 min. 23 sec., dintre 

care de cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și 

candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale – 54 min. 12 sec. (85,5%), urmate de CI 

(candidați independenți pe circumscripțiile uninominale) – 07 min. 46 sec. (12,3%) și Guvernul 

Republicii Moldova – 01 min. 25 sec. (2,2%). 

Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr. Subiecți 

politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  PSRM 19 min. 24 sec. 06 min. 30 sec. 11 min. 26 sec. 01 min. 28 sec. 

2.  PPȘ 09 min. 58 sec. 05 min. 23 sec. 04 min. 29 sec. 06 sec. 

3.  PDM 09 min. 03 sec. 03 min. 39 sec. 05 min. 24 sec. 0 

4.  ACUMDAPAS 05 min. 54 sec. 03 min. 19 sec. 02 min. 35 sec. 0 

5.  PL 02 min. 02 sec. 12 sec. 01 min. 50 sec. 0 

6.  PCRM 01 min. 47 sec. 0 01 min. 41 sec. 06 sec. 

7.  PPVP 01 min. 44 sec. 01 min. 39 sec. 05 sec. 0 

8.  PPMPA 01 min. 32 sec. 01 min. 08 sec. 24 sec. 0 

9.  PPPN 01 min. 27 sec. 43 sec. 44 sec. 0 
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10.  GUV 01 min. 25 sec. 57 sec. 28 sec. 0 

11.  PNL 01 min. 21 sec. 37 sec. 44 sec. 0 

12.  CI 07 min. 46 sec. 01 min. 22 sec. 06 min. 24 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții înscriși pe circumscripția națională 

și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: PSRM – 30,6% (19 min. 24 sec.), 

urmat de PPȘ – 15,7% (09 min. 58 sec.), PDM – cu 14,3% (09 min. 03 sec.), Blocul Electoral 

„ACUM Platforma DA și PAS” – cu 9,3% (05 min. 54 sec.), PL – cu 3,2% (02 min. 02 sec.), iar 

PNL i-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 2,1% (01 min. 21 sec.). 

 

 Conotația reflectării subiecților politici: 

 

 

 

 

Conotația reflectării concurenților înscriși pe circumscripția națională și a candidaților 

acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului de 

televiziune „RTR Moldova” a fost într-o tonalitate neutră și pozitivă, cu excepția PSRM, care a 

fost prezentat și nesemnificativ negativ, iar PPVP – doar pozitiv. Candidații independenți au fost 

mediatizați în tonalitate neutră și pozitivă, iar Guvernul Republicii Moldova – în tonalitate 

pozitivă și neutră.  
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Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora de pe 

circumscripțiile uninominale PSRM, PPȘ, PDM, ACUMDAPAS, PL, PPVP, PPMPA, CI, 

precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat de intervenții directe, cât și apariții 

indirecte, ceilalți – PCRM, PPPN și PNL doar de apariții indirecte în buletinele de știri ale 

postului de televiziune „RTR Moldova”. 

 

CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „RTR Moldova” 

a reflectat 27 de candidați electorali înscriși pe 21 de circumscripții. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale  
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Detaliere: 

Nr.  Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  C. Vieru 03 min. 30 sec. 36 sec. 02 min. 54 sec. 0 

2.  V. Bătrîncea  02 min. 44 sec. 02 min. 03 sec. 41 sec. 0 

3.  V. Roșca 02 min. 22 sec. 01 min. 12 sec. 01 min. 10 sec. 0 

4.  B. Volosatîi 01 min. 38 sec. 0 01 min. 38 sec. 0 

5.  P. Burduja 01 min. 37 sec. 01 min. 15 sec. 22 sec. 0 

6.  O. Bînzar 01 min. 34 sec. 46 sec. 48 sec. 0 

7.  P. Filip 01 min. 25 sec. 57 sec. 28 sec. 0 

8.  A. Lebedinschi 01 min. 07 sec. 33 sec. 34 sec. 0 

9.  A. Năstase 01 min. 06 sec. 25 sec. 41 sec. 0 

10.  O. Brega 01 min. 04 sec. 0 04 sec. 0 

11.  E. Grițco  57 sec. 43 sec. 14 sec. 0 

12.  V. Plahotniuc 47 sec. 12 sec. 35 sec. 0 

13.  I. Șor 39 sec. 05 sec. 34 sec. 0 

14.  M. Sandu 33 sec. 26 sec. 07 sec. 0 

15.  F. Gagauz 27 sec. 0 27 sec. 0 

16.  V. Bilețchi 26 sec. 0 26 sec. 0 

17.  M. Tauber 25 sec. 25 sec. 0 0 

18.  V. Evtodiev 17 sec. 0 17 sec. 0 

19.  A. Odințov 16 sec. 0 16 sec. 0 

20.  A. Jizdan 15 sec. 07 sec. 08 sec. 0 

21.  S. Burgudji 10 sec. 0 10 sec. 0 

22.  N. Dimoglo 09 sec. 09 sec. 0 0 

23.  Z. Greceanîi 08 sec. 0 08 sec. 0 

24.  O. Sîrbu 08 sec. 0 08 sec. 0 

25.  G. Panciuc 08 sec. 08 sec. 0 0 

26.  A. Bannicov 07 sec. 07 sec. 0 0 

27.  D. Chirtoacă 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): C. Vieru – 14,6% (03 min. 30 sec.), V. Bătrîncea – 11,4% (02 min. 44 sec.), 

Vl. Roșca – 9,9% (02 min. 22 sec.), B. Volosatîi – 6,8% (01 min. 38 sec.), P. Burduja – 6,7% (01 

min. 37 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 02 sec. pentru concurentul electoral D. 

Chirtoacă. 
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Conotația reflectării: 

 

Conotația reflectării celor 27 de concurenți electorali pe circumscripțiile uninominale în 

cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „RTR Moldova” a fost într-o tonalitate 

neutră și pozitivă, cu excepția concurenților electorali de pe circumscripțiile uninominale ai 

PSRM, V. Bătrîncea și P. Burduja, care au fost prezentați preponderent pozitiv. 

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

Din cei 27 de concurenții electorali pe circumscripțiile uninominale, 14 au beneficiat de 

intervenții directe și apariții indirecte, 5 – de intervenții directe și 8 – doar apariții indirecte.  
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Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „RTR 

Moldova” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind unii candidați de pe 21 de 

circumscripții, precum: municipiul Chișinău (8 circumscripții), SUA și Canada, La vest de 

Republica Moldova, Edineț, Slobozia, mun. Tiraspol și Bender, Ceadâr-Lunga, Comrat, Anenii 

Noi, Strășeni, com. Ivancea, Orhei, Nisporeni, mun. Bălți, și Briceni. 

  Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 88,3% (41 min. 40 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 11,7% (05 min. 30 sec.). 

 

 

Postul de televiziune „RTR Moldova” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu 

deficiențe de auz prin titrare sincron a buletinelor de știri de la ora 19:00. 

 

 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, postul de televiziune „RTR Moldova” a 

difuzat în cadrul buletinelor de știri de la ora 20:00 (limba de difuzare: rusă) un singur subiect (1 

participant electoral – PCRM) privind Referendumul republican consultativ din 24 februarie 

2019, în context neutru, indirect. Volumul total de timp acordat participantului la referendum a 

constituit 58 sec. 

Reflectarea participanților electorali în cadrul principalelor buletine informative: 

 

Detaliere: 

 

Nr. 
Participanți 

Timp  

Total 

Total  

Pozitiv 

Total  

Neutru 

Total  

Negativ 

1. PCRM 58 sec. 0 58 sec. 0 
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Conotația reflectării: 

 

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport 25 ianuarie – 

03 februarie 2019, postul de televiziune „RTR Moldova” a reflectat, în preponderență, 

concurentul electoral PSRM și concurenții acestuia de pe circumscripțiile uninominale, atât prin 

volumul de timp acordat, cât și prin conotația pozitivă a reflectării. 

De asemenea, au fost atestate încălcări de la prevederile pct. 54 din Regulamentul 

privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul 

republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova. Astfel, postul de televiziune „RTR Moldova” a difuzat, la 29.01.2019 (20:46:42) și 

02.02.2019 (19:16:37), două subiecte despre sondajele de opinie realizate de Asociația 

Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, la prezentarea cărora au fost omise: 

persoana care a comandat sondajul, sursa de finanțare și înștiințarea CEC. 
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ORHEI TV 

 

Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de postul 

de televiziune „Orhei TV” în cadrul buletinelor de știri de la ora 20:00 (limba de difuzare: 

română), 38 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 16 concurenți 

electorali înscriși pe circumscripția națională și 29 de concurenți electorali înscriși pe 14 

circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 55 min. 45 sec., dintre care de 

cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și candidații 

acestora de pe circumscripțiile uninominale – 51 min. 19 sec. (92,1%), urmate de CI (candidați 

independenți pe circumscripțiile uninominale) – 01 min. 25 sec. (2,5%) și Guvernul Republicii 

Moldova – 03 min. 01 sec. (5,4%). 

 

    Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

Detaliere: 

Nr. Subiecți politici 
Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  ACUMDAPAS 14 min. 03 sec. 16 sec. 07 min. 09 sec. 06 min. 38 sec. 

2.  PPȘ 13 min. 26 sec. 07 min. 16 sec 06 min. 10 sec. 0 

3.  PSRM 10 min. 04 sec. 55 sec. 05 min. 19 sec. 03 min. 50 sec. 

4.  PDM 05 min. 15 sec. 01 min. 37 sec. 03 min. 03 sec. 35 sec. 

5.  GUV 03 min. 01 sec. 33 sec. 02 min. 08 sec. 20 sec. 

6.  PL 02 min. 57 sec. 24 sec. 02 min. 14 sec. 19 sec. 

7.  PPMPA 01 min. 38 sec. 09 sec. 01 min. 29 sec.  0 

8.  PRM 01 min. 35 sec. 0 01 min. 35 sec. 0 
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9.  PPP 31 sec. 0 31 sec. 0 

10.  MPSN 31 sec. 0 31 sec. 0 

11.  PPDA 21 sec. 0 21 sec. 0 

12.  PCRM 19 sec. 0 19 sec. 0 

13.  PPPN 15 sec. 0 04 sec. 11 sec. 

14.  PVE 14 sec. 0 14 sec. 0 

15.  PNL 06 sec 0 06 sec. 0 

16.  PPVP 04 sec. 0 04 sec. 0 

17.  CI 01 min. 25 sec. 0 01 min. 25 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și 

PAS” – 25,2% (14 min. 03 sec.), urmat de PPȘ – cu 24,1% (13 min. 26 sec.), PSRM – cu 18,1% 

(10 min. 04 sec.), PDM – cu 9,4% (05 min. 15 sec.), PL – cu 5,3% (02 min. 57 sec.), iar PPVP i-

a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,1% (04 sec.). 

  Conotația reflectării subiecților politici: 

 

 

Conotația reflectării partidelor politice înscrise pe circumscripția națională și candidaților 

acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului de 

televiziune „Orhei TV” a fost într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați inclusiv pozitiv și 

negativ. Candidații independenți au fost mediatizați în tonalitate neutră, iar Guvernul mediatizat 

în tonalitate neutră, pozitivă și negativă. 

Excepție făcând Blocul electoral „ACUMDAPAS” care a fost mediatizat preponderent 

negativ datorită subiectelor despre: „Lansare în campania electorală a candidatul Blocului 

„ACUMDAPAS” pe circumscripția din Orhei, Valeriu Munteanu” (28.01.2019); „Replica 

candidatului înscris în cursa electorală pe circumscripția uninominală nr. 18 din orașul Orhei al 
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PPȘ, Ilan Șor la adresa contracandidatul său, Valeriu Munteanu din partea Blocului 

„ACUMDAPAS” (28.01.2019); „PL solicită excluderea PSRM din campania electorală pentru 

alegerile din 24 februarie. Pe de altă parte, socialiștii cer excluderea Blocului „ACUMDAPAS”, 

de la parlamentare” (29.01.2019); „Jurnalistul, Gabriel Călin, stabilit în SUA, adresează liderilor 

Blocului „ACUMDAPAS” o întrebare: „Da nu vreți dragii mei să puneți mâna pe o lopată ca să 

faceți singuri bani pentru a vă finanța campania electorală?” (31.01.2019); „Omul de afaceri 

Călin Vieru, înscris pe circumscripția electorală nr. 33, îi solicită oponentului său politic, Andrei 

Năstase să-și retragă benevol candidatura pentru parlamentare” (01.02.2019). 

PPȘ a fost mediatizat pozitiv datorită subiectelor despre: „Declarația lui Ilan Șor despre 

Campania electorală a Socialiștilor” (25.01.2019); „Partidul Politic Șor se extinde de la o zi la 

alta” (28.01.2019); „Două mii de oameni din raioanele Glodeni, Drochia Sângerei, Edineț, 

Comrat și Ialoveni au aderat la Partidul Șor” (29.01.2019); „Numărul celor care aderă la partidul 

Șor este în creștere (30.01.2019); „Partidul Politic Șor se extinde, sute de oameni din Chișinău au 

devenit membri de partid cu acte în regulă” (01.02.2019); Partidul Șor va construi relații 

concrete și egale și cu Federația Rusă, cu România și Europa, cu toate statele care îi vor aprecia” 

(01.02.2019). 

Preponderent negativ a fost mediatizat și PSRM datorită subiectelor despre: „Declarația 

lui Ilan Șor despre Campania Electorală și Socialiști (25.01.2019); „PSRM are candidați cercetați 

penal” (25.01.2019); „PL solicită excluderea PSRM din campania electorală pentru alegerile din 

24 februarie.” (29.01.2019). 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională ACUMDAPAS, PPȘ, PSRM, PDM, 

PL, PPMPA, PRM, au fost reflectați prin apariții directe și indirecte, ceilalți – PPP, PPDA, 

PCRM, PPPN, PVE, PNL, PPVP și CI, doar prin apariții indirecte în buletinele de știri ale 

postului de televiziune „Orhei TV”. Guvernul Republicii Moldova a beneficiat doar de apariții 

indirecte. 
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CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

Din 322 de concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „Orhei TV” a 

reflectat 29 de candidați electorali înscriși pe 14 circumscripții. 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale  

 

Detaliere: 

Nr. Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  I. Șor 05 min. 03 sec. 02 min. 45 sec. 02 min. 18 sec. 0 

2.  V. Munteanu 03 min.17 sec. 0 01 min. 02 sec.  02 min. 15 sec. 

3.  A. Năstase 02 min.15 sec. 03 sec. 59 sec.  01 min. 13 sec. 

4.  S. Burgudji 01 min. 32 sec. 34 sec. 58 sec.  0 

5.  M. Sandu 01min. 30 sec. 0 01 min. 30 sec. 0 

6.  C. Vieru 01 min. 19 sec. 0 01 min. 19 sec. 0 

7.  I. Terguță 01 min. 04 sec. 0 01 min. 04 sec. 0 

8.  S. Iordan 51 sec. 0 51 sec. 0 

9.  Va. Bolea 51 sec. 0 27 sec. 24 sec. 

10.  V. Plahotniuc 35 sec. 0 17 sec. 18 sec. 

11.  S. Cvasnîi 22 sec. 22 sec.  0 0 

12.  N. Dimoglo 22 sec. 17 sec. 5 sec. 0 
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13.  P. Filip 19 sec. 0 19 sec. 0 

14.  V. Sănduță 12 sec. 07 sec. 05 sec. 0 

15.  Z. Greceanîi 09 sec. 0 09 sec. 0 

16.  M. Tauber 09 sec. 04 sec. 05 sec. 0 

17.  G. Panciuc 05 sec. 0 05 sec. 0 

18.  A. Tabarcea 05 sec. 0 05 sec. 0 

19.  V. Costin 03 sec. 0 03 sec. 0 

20.  S. Căpățină 03 sec. 0 03 sec. 0 

21.  M. Catraniuc 03 sec. 0 03 sec. 0 

22.  O. Coptu 02 sec. 0 02 sec. 0 

23.  G. Bobeica 02 sec. 0 02 sec. 0 

24.  T. Platon 02 sec. 0 02 sec. 0 

25.  V. Rotari 02 sec. 0 02 sec. 0 

26.  L. Macari 02 sec. 0 02 sec. 0 

27.  G. Furdui 02 sec. 0 02 sec. 0 

28.  O. Brega 02 sec. 0 02 sec. 0 

29.  V. Calmațui 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): I. Șor – 25,2 % (05 min. 03 sec.), V. Munteanu – 16,4% (03 min.17 sec.), A. 

Năstase – 11,2% (02 min.15 sec.), S. Burgudji – 7,6% (01 min. 32 sec.), M. Sandu – 7,5 % 

(01min. 30 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 02 sec. pentru concurenții electorali 

O. Coptu, G. Bobeica, T. Platon, V. Rotari, L. Macari, G. Furdui, O. Brega și V. Calmațui 
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Conotația reflectării: 

 

 

Conotația reflectării concurenților de pe circumscripțiile uninominale în cadrul 

buletinelor de știri ale postului de televiziune „Orhei TV” a fost într-o tonalitate neutră, unii fiind 

prezentați inclusiv pozitiv și negativ. Candidații independenți au fost mediatizați în tonalitate 

neutră, iar Guvernul mediatizat în tonalitate atât neutră. 

Excepție fiind I. Șor (PPȘ), care a beneficiat de o conotație a reflectării preponderent 

pozitivă, în timp ce V. Munteanu și A. Năstase (ACUM) care au fost mediatizați preponderent 

negativ. 

Reflectarea directă și indirectă: 
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Din cei 29 de concurenții electorali de pe circumscripțiile uninominale, reflectați de 

postul nominalizat de televiziune, 9 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, un 

candidat a beneficiat de apariții doar directe, iar ceilalți având doar intervenții indirecte.  

 

Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 

 

Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „Orhei TV” a 

difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind unii candidați de pe 14 circumscripții, 

precum: municipiul Chișinău (3 circumscripții), Briceni, Edineț, Orhei, La Vest de Republica 

Moldova, Nisporeni, Comrat, com. Ivancea, Ialoveni, Răzeni, mun. Bălți și Strășeni. 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 
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Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 86,1% (30 min. 39 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 13,9% (04 min. 57 sec.). 

 

 

 

Postul de televiziune „Orhei TV” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu 

deficiențe de auz prin titrare sincron a buletinelor de știri de la ora 23:30. 

 

 

 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, postul de televiziune „Orhei TV” a difuzat în 

cadrul buletinelor de știri de la ora 20:00 (limba de difuzare: română) un singur subiect privind 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, în context neutru, indirect. Volumul 

total de timp acordat participanților la referendum a constituit 38 sec. 

Reflectarea participanților electorali în cadrul principalelor buletine informative: 
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Detaliere: 

Nr.  Participanți Timp Total Total Pozitiv Total Neutru Total Negativ 

1.  MPSN 18 sec. 0 18 sec. 0 

2.  PDM 07 sec. 0 07 sec. 0 

3.  PCRM 07 sec. 0 07 sec. 0 

4.  PPDA 03 sec. 0 03 sec. 0 

5.  PPVP 03 sec. 0 03 sec. 0 

 

 

      Conotația reflectării: 
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Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că postul de televiziune „Orhei TV” a 

reflectat preponderent concurentul electoral PPȘ, I. Șor, atât prin volumul de timp acordat, cât și 

prin conotația pozitivă, iar candidații Blocului ACUMDAPAS înscriși pe circumscripțiile 

uninominale V. Munteanu și A. Năstase au fost mediatizați preponderent negativ.  

Totodată, postul de televiziune „Orhei TV” nu a asigurat prezentarea principalelor puncte 

de vedere aflate în opoziție în subiectul din 31.01.2019 (20:16:27) despre acuzațiile dure aduse 

de jurnalistul Gabriel Călin, în adresa liderilor Blocului electoral „ACUMDAPAS” prin 

intermediul unei postări pe o rețea de socializare cu referire la apelul Maiei Sandu cu privire la 

sprijinul financiar din partea diasporei: „Ce mesaj încurajator pentru diasporă: Trimiteți bani ca 

să putem să venim la voi în SUA și Canada și după încă 4 ani să vă tot mulgem. Da nu vreți 

dragii mei să puneți mâna pe o lopată, un volan, o șurubelniță și să încercați să faceți singuri 

banii de care aveți nevoie ca să vă finanțați campania care trebuie să vă facă deputați burdușiți 

de bani?”. Reporterul menționează că „nu este pentru prima dată când Maia Sandu este luată în 

furci de internauți, dar și de figuri politice de la noi? Reamintim că recent președintele 

Parlamentului a propus ca Blocul ACUM să fie redenumit Blocul „Șomerilor ”întrucât în lista 

de candidați ai formațiunii se regăsesc mulți dintre cei care nu au indicat un loc de muncă. 

Aceștia în mod normal ar trebui să suporte careva cheltuieli, inclusiv de întreținere a bunurilor 

indicate în declarațiile de avere depuse la CEC”. Lipsește poziția Maiei Sandu. 

 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Orhei TV” a comis încălcări de la 

prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale: „(6) În cadrul 

programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de 

natură politică, economică, socială sau culturală trebuie să 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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TELEVIZIUNEA CENTRALĂ 

 

Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de 

postul de televiziune „Televiziunea Centrală” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba 

de difuzare: română), 38 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 

15 concurenți electorali înscriși pe circumscripția națională și 28 de concurenți electorali înscriși 

pe 14 circumscripții uninominale, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova. 

Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 50 min. 37 sec., dintre care de 

cel mai mult timp au beneficiat partidele politice înscrise pe circumscripția națională și candidații 

acestora de pe circumscripțiile uninominale – 45 min. 41 sec. (90,3%), urmate de CI (candidați 

independenți pe circumscripțiile uninominale) – 01 min. 19 sec. (2,6%) și Guvernul Republicii 

Moldova – 03 min. 37 sec. (7,1%). 

Reflectarea subiecților politici în cadrul buletinelor informative: 

 

 

 

Detaliere: 

 

 

Nr. 

Subiecți 

politici Timp total 
Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  ACUMDAPAS 12 min. 01 sec. 16 sec. 06 min. 10 sec. 05 min. 35 sec. 

2.  PPȘ 11 min. 37 sec 06 min. 52 sec 04 min. 15 sec. 0 



108 

 

3.  PSRM 10 min. 04 sec. 55 sec. 05 min. 19 sec. 03 min. 50 sec. 

4.  PDM 05 min. 15 sec. 01 min. 37 sec. 03 min. 03 sec. 35 sec. 

5.  GUV 03 min. 37 sec. 24 sec. 02 min. 08 sec. 20 sec. 

6.  PPMPA 01 min. 38 sec. 09 sec. 02 min. 14 sec. 0 

7.  PL 01 min. 27 sec. 24 sec. 01 min. 29 sec.  0 

8.  PRM 01 min. 18 sec. 0 01 min. 35 sec. 0 

9.  PPP 31 sec. 0 31 sec. 0 

10.  MPSN 31 sec. 0 31 sec. 0 

11.  PPDA 21 sec. 0 21 sec. 0 

12.  PCRM 19 sec. 0 19 sec. 0 

13.  PPPN 15 sec. 0 04 sec. 11 sec. 

14.  PVE 14 sec. 0 14 sec. 0 

15.  PNL 06 sec 0 06 sec. 0 

16.  PPVP 04 sec. 0 04 sec. 0 

17.  CI 01 min. 19 sec. 0 01 min. 19 sec. 0 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat subiecților politici atestă că de 

cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat concurenții înscriși pe circumscripția națională 

și candidații acestora de pe circumscripțiile uninominale: Blocul Electoral „ACUM Platforma 

DA și PAS”– 23,7% (12 min. 01 sec.), urmat de PPȘ – cu 23,0% (11 min. 37 sec.), PSRM – cu 

19,9% (10 min. 04 sec.), iar PNL – 0,2% (06 sec.) și PPVP – 0,1% (04 sec.) le-a revenit cea mai 

mică pondere de mediatizare.  

  Conotația reflectării subiecților politici: 
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Conotația reflectării concurenților înscriși pe circumscripția națională și candidaților 

acestora de pe circumscripțiile uninominale în cadrul buletinelor de știri ale postului de 

televiziune „Televiziunea Centrală” a fost într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați inclusiv 

pozitiv și negativ. Candidații independenți au fost mediatizați în tonalitate neutră, iar Guvernul în 

tonalitate neutră, negativă și pozitivă. 

 Excepție făcând Blocul „ACUMDAPAS” care a fost mediatizat preponderent negativ 

datorită subiectelor despre: „Lansare în campania electorală a candidatul Blocului 

„ACUMDAPAS” pe circumscripția din Orhei, Valeriu Munteanu” (28.01.2019); „Replica 

candidatului înscris în cursa electorală pe circumscripția uninominală nr. 18 din orașul Orhei al 

PPȘ, Ilan Șor la adresa contracandidatul său, Valeriu Munteanu din partea Blocului 

„ACUMDAPAS” (28.01.2019); „PL solicită excluderea PSRM din campania electorală pentru 

alegerile din 24 februarie. Pe de altă parte, socialiștii cer excluderea Blocului „ACUMDAPAS”, 

de la parlamentare” (29.01.2019); „Jurnalistul, Gabriel Călin, stabilit în SUA, adresează liderilor 

Blocului „ACUMDAPAS” o întrebare: „Da nu vreți dragii mei să puneți mâna pe o lopată ca să 

faceți singuri bani pentru a vă finanța campania electorală?” (31.01.2019); „Omul de afaceri 

Călin Vieru, înscris pe circumscripția electorală nr. 33, îi solicită oponentului său politic, Andrei 

Năstase să-și retragă benevol candidatura pentru parlamentare” ( 31.01.2019);  

 Preponderent negativ a fost mediatizat și PSRM datorită subiectelor despre: „Declarația 

lui Ilan Șor despre Campania Electorală și Socialiști (25.01.2019); „PSRM are candidați cercetați 

penal” (25.01.2019); „PL solicită excluderea PSRM din campania electorală pentru alegerile din 

24 februarie.” (29.01.2019); 

PPȘ a fost mediatizat pozitiv datorită subiectelor despre: „Declarația lui Ilan Șor că după 

alegerile din 24 februarie împreună cu susținătorii săi va construi o Moldovă în care fiecare 

cetățean să se simtă confortabil” (25.01.2019); „Partidul Politic Șor se extinde de la o zi la alta” 

(28.01.2019); „Două mii de oameni din raioanele Glodeni, Drochia Sângerei, Edineț, Comrat și 

Ialoveni au aderat la Partidul Șor” (29.01.2019); „Numărul celor care aderă la partidul Șor este în 

creștere. Alte trei sute de persoane din satele Donici, Camencea, Teleșeu și Sămănanca din 

raionul Orhei au devenit membri ai partidului cu acte în regulă în cadrul conferinței organizației 

teritoriale” (30.01.2019); „Partidul Politic Șor se extinde, sute de oameni din Chișinău au devenit 

membri de partid cu acte în regulă” (31.01.2019); Partidul Șor, va construi relații concrete și 

egale și cu Federația Rusă și cu România, cu Europa, cu toate statele care îi vor aprecia” 

(31.01.2019); 
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Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Concurenții electorali de pe circumscripția națională și candidații acestora de pe 

circumscripțiile uninominale Blocul Electoral „ACUMDAPAS”, PPȘ, PSRM, PDM, PPMPA, 

PL, PRM, au beneficiat de intervenții directe, cât și apariții indirecte, ceilalți – PPP, MPSN, 

PPDA, PCRM, PPPPN, PVE, PNL, PPVP și CI doar de apariții indirecte. În buletinele de știri 

ale postului de televiziune „Televiziunea Centrală” Guvernul Republicii Moldova a beneficiat 

doar de apariții indirecte.  
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CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE 

 

Din 322 concurenți electorali înscriși pe circumscripțiile uninominale, „Televiziunea 

Centrală” a reflectat 28 de candidați electorali. 

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile uninominale  

 

 

Detaliere: 

Nr. Concurenții 

electorali pe 

circumscripția 

uninominală 

Timp total 

Conotație 

pozitivă neutră negativă 

1.  I. Șor 05 min. 03 sec. 02 min. 45 sec. 02 min. 18 sec. 0 

2.  V. Munteanu 03 min. 17 sec. 0 01 min. 02 sec.  02 min. 15 sec. 

3.  A. Năstase 02 min. 15 sec. 03 sec. 59 sec.  01 min. 13 sec. 

4.  S. Burgudji 01 min. 32 sec. 34 sec. 58 sec.  0 

5.  M. Sandu 01 min. 30 sec. 0 01 min. 30 sec. 0 

6.  C. Vieru 01 min. 13 sec. 0 01 min. 13 sec. 0 

7.  I. Terguță 01 min. 04 sec. 0 01 min. 04 sec. 0 

8.  S. Iordan 51 sec. 0 51 sec. 0 

9.  Va. Bolea 39 sec. 0 15 sec. 24 sec. 

10.  V. Plahotniuc 35 sec. 0 17 sec. 18 sec. 

11.  S. Cvasnîi 22 sec. 22 sec.  0 0 

12.  P. Filip 19 sec. 0 19 sec. 0 

13.  V. Sănduță 12 sec. 07 sec. 05 sec. 0 

14.  Z. Greceanîi 09 sec. 0 09 sec. 0 

15.  M. Tauber 09 sec. 04 sec. 05 sec. 0 
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16.  G. Panciuc 05 sec. 0 05 sec. 0 

17.  A. Tabarcea 05 sec. 0 05 sec. 0 

18.  V. Costin 03 sec. 0 03 sec. 0 

19.  S. Căpățină 03 sec. 0 03 sec. 0 

20.  M. Catraniuc 03 sec. 0 03 sec. 0 

21.  O. Coptu 02 sec. 0 02 sec. 0 

22.  G. Bobeica 02 sec. 0 02 sec. 0 

23.  T. Platon 02 sec. 0 02 sec. 0 

24.  V. Rotari 02 sec. 0 02 sec. 0 

25.  L. Macari 02 sec. 0 02 sec. 0 

26.  G. Furdui 02 sec. 0 02 sec. 0 

27.  O. Brega 02 sec. 0 02 sec. 0 

28.  V. Calmațui 02 sec. 0 02 sec. 0 

 

 

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali înscriși 

pe circumscripțiile uninominale denotă că de cea mai mare pondere de mediatizare au beneficiat 

(primii 5 candidați): I. Șor –25,6% (05 min. 03 sec.), V. Munteanu– 16,6% (03 min. 17 sec.), A. 

Năstase – 11,4% (02 min. 15 sec.), S. Burgudji – 7,8% (01 min. 32 sec.), M. Sandu – 7,6% (01 

min. 30 sec.), iar cel mai puțin timp alocat a constituit – 02 sec. pentru concurenții electorali O. 

Coptu, G. Bobeica, T. Platon, V. Rotari, L. Macari, G. Furdui, O. Brega și V. Calmațui. 

 

Conotația reflectării: 

 

Conotația reflectării celor 28 concurenți electorali pe circumscripțiile uninominale în 

cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Televiziunea Centrală” a fost într-o 

tonalitate neutră, pozitivă și negativă. Unii concurenți fiind prezentați doar neutru, cu excepția 
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candidatului I. Șor care a fost reflectat pozitiv și neutru iar V. Munteanu și A. Năstase au avut o 

prezență negativă și neutră.  

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Din cei 28 de concurenții electorali pe circumscripțiile uninominale, reflectați de postul 

nominalizat de televiziune,15 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, ceilalți 

având doar intervenții indirecte. 

  

Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale: 
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Din cele 51 de circumscripții electorale uninominale, postul de televiziune „Televiziunea 

Centrală” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri privind unii candidați de pe 14 de 

circumscripții, precum: La Vest de Republica Moldova, Orhei, Nisporeni, mun. Bălți, Edineț, 

com. Răzeni,  Ialoveni, com. Ivancea, mun. Chișinău (4 circumscripții), mun. Comrat și Briceni.  

 

Reflectarea concurenților electorali pe circumscripțiile națională și uninominale 

conform categoriei gender (masculin/feminin): 

 

 

 

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota 

bărbaților fiind cea dominantă – 88,0% (27 min. 28 sec.), iar cota femeilor a fost una 

nesemnificativă – 12,0% (03 min. 44 sec.). 

 

 

 

Postul de televiziune „Televiziunea Centrală” a asigurat accesibilitatea 

persoanelor cu deficiențe de auz prin titrare a buletinelor de știri de la ora 22:30. 

 

 

 

I. Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019  

 

În perioada 25 ianuarie – 03 februarie 2019, postul de televiziune „Televiziunea Centrală” a 

difuzat în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare: română) un singur subiect 
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privind Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, în context neutru, indirect. 

Volumul total de timp acordat participanților la referendum a constituit 38 sec. 

 

Reflectarea participanților electorali în cadrul principalelor buletine informative: 

 

 

 

Detaliere: 

NR. Participanți Timp Total Total Pozitiv Total Neutru Total Negativ 

1.  MPSN 18 sec. 0 18 sec. 0 

2.  PDM 07 sec. 0 07 sec. 0 

3.  PCRM 07 sec. 0 07 sec. 0 

4.  PPDA 03 sec. 0 03 sec. 0 

5.  PPVP 03 sec. 0 03 sec. 0 
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Conotația reflectării: 

 

 

Reflectarea directă și indirectă: 

 

 

Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că postul de televiziune „Televiziunea 

Centrală” a reflectat preponderent candidatul electoral PPȘ, I. Șor atât prin volumul de timp 

acordat, cât și prin conotația pozitivă, iar V. Munteanu și A. Năstase preponderent negativ.  

Totodată, postul de televiziune „Televiziunea Centrală” nu a asigurat prezentarea 

principalelor puncte de vedere aflate în opoziție în subiectul din 31.01.2019 (19:16:27) despre 

acuzațiile dure aduse de jurnalistul Gabriel Călin, în adresa liderilor Blocului electoral 

„ACUMDAPAS” prin intermediul unei postări pe o rețea de socializare cu referire la apelul 

Maiei Sandu cu privire la sprijinul financiar din partea diasporei: „Ce mesaj încurajator pentru 

diasporă: Trimiteți bani ca să putem să venim la voi în SUA și Canada și după încă 4 ani să vă 

tot mulgem. Da nu vreți dragii mei să puneți mâna pe o lopată, un volan, o șurubelniță și să 
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încercați să faceți singuri banii de care aveți nevoie ca să vă finanțați campania care trebuie să 

vă facă deputați burdușiți de bani?”. Reporterul menționează că „nu este pentru prima dată când 

Maia Sandu este luată în furci de internauți, dar și de figuri politice de la noi? Reamintim că 

recent președintele Parlamentului a propus ca Blocul ACUM să fie redenumit Blocul „Șomerilor 

” întrucât în lista de candidați ai formațiunii se regăsesc mulți dintre cei care nu au indicat un loc 

de muncă. Aceștia în mod normal ar trebui să suporte careva cheltuieli, inclusiv de întreținere a 

bunurilor indicate în declarațiile de avere depuse la CEC”. Lipsește Maiei Sandu. 

Prin urmare, se constată că postul de televiziune „Televiziunea Centrală” 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”.  

 

 

 




