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RAPORT
cu privire la rezultatele monitorizării modului
de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi
în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50
și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii
naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio
Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării
legislației electorale și audiovizuale, pentru
perioada: 20-29 septembrie 2019

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. 12 din Codul Electoral al Republicii Moldova,
Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea modului de reflectare a campaniei electorale de
către furnizorii naționali: „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova
Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru
perioada: 20-29 septembrie 2019.
Prezentul Raport conține informații referitoare la respectarea normelor legale în reflectarea
alegerilor de către furnizorii naționali în cadrul tuturor programelor.
În temeiul prevederilor art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea
tuturor programelor furnizorilor naționali de servicii media audiovizuale: „Moldova-1”,
„Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”.
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de referință, posturile de televiziune
supuse monitorizării au difuzat în total 2662 de subiecte, dintre care în 1159 de subiecte a fost
reflectată activitatea concurenților și candidaților electorali înscriși în cursa electorală pentru
alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile
locale generale din 20 octombrie 2019.
Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter social-politic au fost difuzate de către posturile
naționale de televiziune „Prime” și „Canal 2” (312 subiecte fiecare), urmate de către postul public
de televiziune „Moldova-1” (251 de subiecte), postul public de radio „Radio Moldova” (180 de
subiecte), postul public de televiziune „Moldova-2” (93 de subiecte) și postul public de radio
„Radio Moldova Tineret” (11 subiecte).
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Partidele Politice din Republica Moldova:
1. PDM – Partidul Democrat din Moldova;
2. ACUMDAPAS – Blocul Electoral „Platforma DA și PAS”;
3. PSRM – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;
4. PUN – Partidul Unității Naționale;
5. PCRM – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova;
6. PNL – Partidul Național Liberal;
7. PLDM – Partidul Liberal Democrat din Moldova;
8. PPR – Partidul Popular Românesc;
9. PPSE – Partidul Politic „Stânga Europeană”;
10. PPUSB – Partidul Politic „Uniunea Salvați Basarabia”;
11. PPȘ – Partidul Politic „ȘOR”;
12. PL – Partidul Liberal;
13. PPPN – Partidul Politic „Partidul Nostru”;
14. MSPFN – Mișcarea Social Politică „Forța Nouă”;
15. PPEM – Partidul Popular European din Moldova;
16. MPSN – Mișcarea Profesioniștilor „Speranța -Nadejda”;
17. PVP – Partidul Politic „Voința Poporului”;
18. PVE – Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”;
19. POM – Partidul Politic „Partidul Oamenilor Muncii”;
20. PPDA – Partidul Politic „Democrația Acasă”.
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MOLDOVA-1
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de postul public
de televiziune „Moldova-1” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare:
română), 39 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 7 concurenți
electorali, 1 candidat independent, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 28 min. 11 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 19 min. 36 sec. (69,1%), urmat
de concurenții electorali – 06 min. 27 sec. (22,8%), precum și candidatul independent – 02 min.
18 sec. (8,1%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PSRM
2,1%

PUN
1,4%

PCRM
0,9%

PLDM
0,2%
PNL
0,2%

ACUMDAPAS
7,9%

CI
8,1%

PDM
10,1%

GUV
69,1%

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

Concurenți
electorali
GUV
PDM
CI
ACUMDAPAS
PSRM
PUN
PCRM
PNL
PLDM

Timp total
19 min. 36 sec
02 min. 51 sec.
02 min. 18 sec.
02 min. 15 sec.
35 sec.
23 sec.
15 sec.
04 sec.
04 sec.

pozitivă
01 min. 51 sec.
0 sec.
45 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
17 min. 45 sec.
02 min. 31 sec.
01 min. 33 sec.
02 min. 07 sec.
35 sec.
23 sec.
15 sec.
04 sec.
04 sec.

negativă
0 sec.
20 sec.
0 sec.
08 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PDM – cu 10,1% (02 min. 51 sec.), urmat de
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CI – cu 8,1% (02 min. 18 sec.), ACUMDAPAS – cu 7,9% (02 min. 15 sec.), PSRM – cu 2,1% (35
sec.), iar PNL și PLDM le-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,2% (04 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:23:02
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

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

PLDM

PNL

PCRM

PUN

PSRM

ACUMDAPAS

CI

PDM

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de televiziune „Moldova-1” a fost
într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați pozitiv și neutru, iar alții neutru și nesemnificativ
negativ. Guvernul a fost mediatizat în tonalitate neutră și pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:11:31

Timp Direct

Timp Indirect

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

PLDM

PNL

PCRM

PUN

PSRM

ACUMDAPAS

CI

PDM

GUV

0:00:00
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Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 PDM,
CI, ACUMDAPAS, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat, în buletinele de știri
ale postului public de televiziune „Moldova-1”, de apariții directe și indirecte, iar PSRM, PUN,
PCRM, PNL și PLDM au avut doar apariții indirecte.

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 20-29 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a
reflectat activitatea a 21 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale
nr. 17, 33, 48 și 50.
Reflectarea candidaților electorali pe circumscripțiile uninominale:
N Alexei (CI)
1,7%

V Năstase(ACUMDAPAS)
1,7%

V Nedelea (PDM)
1,7%

T Deliu (PLDM)
1,7%

L Grozav (CI)
1,7%
V Pavlicenco (PNL)
1,7%
C Panico(CI)
1,7%

S Popa (PSRM)
1,7%

D Dușciac (PUN)
1,7%

I Angheluță (CI)
1,7%

V Calmațui (CI)
1,7%

E Ristic (CI)
1,7%

I Țugulea (PCRM)
1,7%

I Rotaru (CI)
27,1%

A Guțu (PUN)
1,7%
P Artamonov (PSRM)
1,7%

Gh Verdeș (PDM)
1,7%

V Evtodiev (PSRM)
5,8%

I Dron (CI)
20,4%

G Sajin(ACUMDAPAS)
9,6%

I Terguță(ACUMDAPAS)
10,4%

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

Candidați electorali
I. Rotaru (CI)
I. Dron (CI)
I. Terguță
(ACUMDAPAS)
G. Sajin
(ACUMDAPAS)
V. Evtodiev (PSRM)
Gh. Verdeș (PDM)
P. Artamonov (PSRM)
A. Guțu (PUN)
I. Țugulea (PCRM)

Timp total

Conotație
neutră
54 sec.
15 sec.

01 min. 05 sec.
49 sec.

pozitivă
11 sec.
34 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.

25 sec.

0 sec.

25 sec.

0 sec.

23 sec.
14 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

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

15 sec.
14 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

08 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

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

04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

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

04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

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

04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

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

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Rotaru (CI) – cu 27,1% (01. min. 05 sec.),
urmat de I. Dron (CI) – cu 20,4% (49 sec.), I. Terguță (ACUMDAPAS) – cu 10,4% (25 sec.), G.
Sajin (ACUMDAPAS) – cu 9,6% (23 sec.), V. Evtodiev (PSRM) – cu 5,8% (14 sec.), iar de cea
mai mică pondere de mediatizare au beneficiat Gh. Verdeș (PDM), P. Artamonov (PSRM), A.
Guțu (PUN), I. Țugulea (PCRM), E. Ristic (CI), I. Angheluță (CI), S. Popa (PSRM), N. Alexei
(CI), V. Năstase (ACUMDAPAS), V. Nedelea (PDM), T. Deliu (PLDM), L. Grozav (CI), V.
Pavlicenco (PNL), C. Panico (CI), D. Dușceac (PUN), V. Calmațui (CI) – cu 1,7% (04 sec.)
Conotația reflectării candidaților electorali:

0:01:09
0:01:00

Timp Neg. (Partid)

Timp Neg. (Guvern)

Timp Neutr. (Partid)

Timp Neutr. (Guvern)

Timp Pos. (Partid)

Timp Pos. (Guvern)

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

V Calmațui (CI)

D Dușciac (PUN)

C Panico(CI)

V Pavlicenco (PNL)

L Grozav (CI)

T Deliu (PLDM)

V Nedelea (PDM)

V Năstase(ACUMDAPAS)

N Alexei (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

I Țugulea (PCRM)

A Guțu (PUN)

P Artamonov (PSRM)

Gh Verdeș (PDM)

V Evtodiev (PSRM)

G Sajin(ACUMDAPAS)

I Terguță(ACUMDAPAS)

0:00:00
I Dron (CI)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

E. Ristic (CI)
I. Angheluță (CI)
S. Popa (PSRM)
N. Alexei (CI)
V. Năstase
(ACUMDAPAS)
V. Nedelea (PDM)
T. Deliu (PLDM)
L. Grozav (CI)
V. Pavlicenco (PNL)
C. Panico (CI)
D. Dușceac (PUN)
V. Calmațui (CI)

I Rotaru (CI)

10.
11.
12.
13.
14.

Conotația reflectării celor 21 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de televiziune
„Moldova-1” a fost într-o tonalitate neutră, pozitivă și negativă. I. Rotaru (CI) și I. Dron (CI) au
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fost reflectați atât neutru, cât și pozitiv, iar G. Sajin (ACUMDAPAS) a beneficiat de o reflectare
neutră și nesemnificativ negativă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:

0:00:43
Timp Direct

Timp Indirect

0:00:39
0:00:35
0:00:30
0:00:26
0:00:22
0:00:17
0:00:13
0:00:09

V Calmațui (CI)

D Dușciac (PUN)

C Panico(CI)

V Pavlicenco (PNL)

L Grozav (CI)

T Deliu (PLDM)

V Nedelea (PDM)

V Năstase(ACUMDAPAS)

N Alexei (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

I Țugulea (PCRM)

A Guțu (PUN)

P Artamonov (PSRM)

Gh Verdeș (PDM)

V Evtodiev (PSRM)

G Sajin(ACUMDAPAS)

I Terguță(ACUMDAPAS)

I Dron (CI)

0:00:00

I Rotaru (CI)

0:00:04

Din cei 21 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17,
33, 48 și 50 reflectați de postul nominalizat, 3 au beneficiat de intervenții directe și apariții
indirecte, iar restul având doar intervenții indirecte.
Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale:

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 50

7

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 17

7

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 33

6

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 48

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri
privind 21 de candidați înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50.
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1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Barbați
43,6%
Femei
56,4%

Datele diagramei atestă atingerea unui echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
femeilor fiind dominantă – 56,4% (12 min. 21 sec.), iar cota bărbaților – 43,6% (09 min. 32 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 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), 43 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 15 concurenți
electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 38 min. 12 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 35 min. 17 sec. (92,94%), urmat de
Administrația Publică Locală (APL) – 02 min. 55 sec. (7,06%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PSE
2,5%

PPDA
2,3%

PPPN
2,1%

PVE
1,0%

PPR
0,7%
PPȘ
20,9%

PL
2,9%

PPUSB
3,1%
PLDM
4,6%

PSRM
15,2%

PPEM
4,8%

ACUMDAPAS
6,2%
PUN
6,4%

APL
7,6%

MSPFN
7,7%

PDM
12,0%

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

Subiecți politici
PPȘ
PSRM
PDM
MSPFN
APL
PUN
ACUMDAPAS
PPEM
PLDM
PPUSB
PL
PSE
PPDA

Timp total
08 min. 00 sec.
05 min. 49 sec.
04 min. 35 sec.
02 min. 57 sec.
02 min. 55 sec.
02 min. 27 sec.
02 min. 22 sec.
01 min. 49 sec.
01 min. 46 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 06 sec.
57 sec.
52 sec.

pozitivă
01 min. 15 sec.
02 min. 11 sec.
31 sec.
01 min. 15 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
33 sec.
32 sec.
41 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
05 min. 01 sec.
03 min. 38 sec.
03 min. 34 sec.
01 min. 42 sec.
02 min. 55 sec.
02 min. 27 sec.
02 min. 22 sec.
01 min. 16 sec.
01 min. 14 sec.
30 sec.
01 min. 06 sec.
57 sec.
52 sec.

negativă
01 min. 44 sec.
0 sec.
30 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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PPPN
PVE
PPR

49 sec.
22 sec.
15 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

49 sec.
22 sec.
15 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat PPȘ – cu 20,9% (08 min. 00 sec.), urmat de
PSRM – cu 15,2% (05 min. 49 sec.), PDM – cu 12,0% (04 min. 31 sec.), MSPFN – cu 7,7% (02
min. 57 sec.) și PUN – cu 6,4% (02 min. 27 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a
beneficiat PPR – 0,7% (15 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:08:38
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:07:12

0:05:46

0:04:19

0:02:53

0:01:26

PPR

PVE

PPPN

PPDA

PSE

PL

PPUSB

PLDM

PPEM

ACUMDAPAS

PUN

APL

MSPFN

PDM

PSRM

0:00:00

PPȘ

14.
15.
16.

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului public de televiziune „Moldova-1” a fost într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă. PSRM, MSPFN, PPEM, PPUSB au avut o reflectare neutră și nesemnificativ
pozitivă, PUN, ACUMDAPAS, PL, PSE, PPDA, PPPN, PVE, PPR și APL au fost mediatizați în
tonalitate neutră.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:08:38

Timp Direct

Timp Indirect

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

PPR

PVE

PPPN

PPDA

PSE

PL

PPUSB

PLDM

PPEM

ACUMDAPAS

PUN

APL

MSPFN

PDM

PSRM

PPȘ

0:00:00

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

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

V Țurcanu (PPR)
1,3%

V Marinuța (PVE)
1,2%

I Diacov (PPPN)
0,9%
B Volosatîi (PPDA)
0,7%

V Klimenco (PPȘ)
2,6%

V Voznoi (PSE)
4,8%

I Ceban (PSRM)
26,5%

A Năstase (ACUMDAPAS)
5,6%

D Chirtoacă (PL)
5,6%

V Chironda (MSPFN)
14,9%

V Munteanu (PPUSB)
6,0%
D Țîra (PPEM)
9,2%

O Țîcu (PUN)
9,4%

V Cebotari (PDM)
9,8%
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Detaliere:

05 min. 15 sec.
02 min. 57 sec.
01 min. 56 sec.
01 min. 52 sec.
01 min. 49 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 06 sec.

pozitivă
02 min. 11 sec.
01 min. 15 sec.
31 sec.
0 sec.
33 sec.
41 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
03 min. 04 sec.
01 min. 42 sec.
01 min. 25 sec.
01 min. 52 sec.
01 min. 16 sec.
30 sec.
01 min. 06 sec.

01 min. 06 sec.
57 sec.
31 sec.
21 sec.
15 sec.
14 sec.
11 sec.
08 sec.

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

01 min. 06 sec.
57 sec.
0
21 sec.
15 sec.
14 sec.
11 sec.
08 sec.

Timp total

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

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – cu 26,50% (05 min. 15
sec.), urmat de V. Chironda (MSPFN) – cu 14,9% (02 min. 57 sec.), V. Cebotari (PDM) – cu 9,8%
(01 min. 56 sec.), O. Țîcu (PUN) – cu 9,4% (01 min. 52 sec.), D. Țîra (PPEM) – cu 9,2% (01 min.
49 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat B. Volosatîi (PPDA) – 0,7% (08
sec.).
Conotația reflectării candidaților electorali:
0:05:46
0:05:02

Timp Neg. (Partid)

Timp Neg. (Guvern)

Timp Neutr. (Partid)

Timp Neutr. (Guvern)

Timp Pos. (Partid)

Timp Pos. (Guvern)

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

B Volosatîi (PPDA)

I Diacov (PPPN)

V Marinuța (PVE)

V Țurcanu (PPR)

S Burlacu (PUN)

V Klimenco (PPȘ)

V Voznoi (PSE)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

D Chirtoacă (PL)

V Munteanu (PPUSB)

D Țîra (PPEM)

O Țîcu (PUN)

0:00:00
V Cebotari (PDM)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

V Chironda (MSPFN)

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

Concurenți electorali la
alegerile locale
I. Ceban (PSRM)
V. Chironda (MSPFN)
V. Cebotari(PDM)
O. Țîcu (PUN)
D. Țîra(PPEM)
V. Munteanu(PPUSB)
D. Chirtoacă (PL)
A. Năstase
(ACUMDAPAS)
V. Voznoi (PSE)
V. Klimenco (PPȘ)
S. Burlacu(PUN) (BL)
V. Țurcanu (PPR)
V. Marinuța (PVE)
I. Diacov (PPPN)
B. Volosatîi (PPDA)

I Ceban (PSRM)

Nr.
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Conotația reflectării celor 14 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău și 1 candidat pentru Primăria din mun. Bălți în cadrul buletinelor de știri ale postului
public de televiziune „Moldova-1” a fost într-o tonalitate neutră și pozitivă. I. Ceban (PSRM), V.
Chironda (MSPFN), V. Cebotari(PDM), D. Țîra (PPEM), V. Munteanu (PPUSB) și V. Klimenco
(PPȘ) au beneficiat de o reflectare neutră și nesemnificativ pozitivă, iar restul – de o reflectare
neutră.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:03:36

Timp Direct

Timp Indirect

0:02:53

0:02:10

0:01:26

B Volosatîi (PPDA)

I Diacov (PPPN)

V Marinuța (PVE)

V Țurcanu (PPR)

S Burlacu (PUN)

V Klimenco (PPȘ)

V Voznoi (PSE)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

D Chirtoacă (PL)

V Munteanu
(PPUSB)

D Țîra (PPEM)

O Țîcu (PUN)

V Cebotari (PDM)

V Chironda
(MSPFN)

0:00:00

I Ceban (PSRM)

0:00:43

Din cei 14 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău,
reflectați de postul nominalizat, 9 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, iar A.
Năstase (ACUMDAPAS), V. Klimenco (PPȘ), V. Țurcanu (PPR), V. Marinuța (PVE), I. Diacov
(PPPN) și B. Volosatîi (PPDA) având doar intervenții indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
11,7%

Barbați
88,3%
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Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 88,3% (28 min. 23 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 11,7% (03 min. 45 sec.).

III. ACCESUL PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ŞI VĂZ LA
SERVICIILE DE
ELECTORAL

PROGRAME

AUDIOVIZUALE

CU

CARACTER

Postul public de televiziune „Moldova-1” a asigurat accesibilitatea
persoanelor cu deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a
buletinelor de știri de la ora 21:00.

IV. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE ȘTIRI
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de referință, postul public de televiziune
„Moldova-1” a difuzat, în cadrul buletinelor de știri, 669 de subiecte, dintre care 251 de subiecte
au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual reprezintă 37,5 la sută din volumul
total de știri difuzate în perioada 20-29 septembrie 2019.

Ponderea subiectelor social-politice
37,50%

Subiecte social-politice
Altele

62,50%

Astfel, în perioada 20-29 septembrie 2019, subiectele cu caracter social-politic difuzate de
postul public de televiziune „Moldova-1” au avut următoarele tematici:
20.09.2019
Pe data de 20 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 79 de subiecte, dintre care 44 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Noua lege a Procuraturii va fi promulgată astăzi de Președintele Igor Dodon; Instituțiile
OSCE sunt complet pregătite să sprijine implementarea reformelor din țara noastră.
Știri, ora 08:00
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Relațiile de colaborare comercial-economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă
a fost discutate la Chișinău; Noua lege a Procuraturii va fi promulgată astăzi de Președintele Igor
Dodon.
Știri, ora 09:00
Relațiile de colaborare comercial-economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă
a fost discutate la Chișinău; Noua lege a Procuraturii va fi promulgată astăzi de Președintele Igor
Dodon.
Miezul zilei, ora 13:00
Procurorii CNA efectuează percheziții la mai multe localități din Chișinău, descinderile au
loc în dosarele penale intentate de Procuratura Generală privind concesionarea aeroportului; Fostul
primar Nistor Grozavu escortat la procuratura Generală; Noua lege a Procuraturii va fi promulgată
astăzi de Președintele Igor Dodon; Relațiile de colaborare comercial-economice dintre Republica
Moldova și Federația Rusă a fost discutate la Chișinău; Instituțiile OSCE sunt complet pregătite
să sprijine implementarea reformelor din țara noastră.
Știri, ora 17:00
Deputatul PȘ Petru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară; După reținere Nistor
Grozavu a fost eliberat pentru colaborarea cu organele de urmărire penală; Noua lege a Procuraturii
va fi promulgată astăzi de Președintele Igor Dodon.
Mesager, ora 19:00
Deputatul PȘ Petru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară; Noua lege a Procuraturii
va fi promulgată astăzi de Președintele Igor Dodon; Fostul viceprimar de Chișinău Nistor Grozavu
audiat și eliberat; Reluarea exporturilor pe piața rusă; Vlad Plahotniuc, Vlad Filat și Ilan Șor sunt
principalii beneficiari ai furtului miliardului; Agitația electorală în ajunul și în ziua alegerilor va fi
pedepsită contravențional; Astăzi a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale și
pentru cele parlamentare noi; Principalele realizări ale Ministerului de Interne în primele 100 de
zile de activitate; Candidatul PSRM la șefia capitalei Ion Ceban promite că va aproba un model de
dezvoltare durabilă a municipiului; Candidatul PN la funcția de primar general Ivan Diacov îl
acuză pe Dorin Chirtoacă de mirosul insuportabil de la stația de epurare; Opt candidați se vor duela
pentru fotoliul de deputat în circumscripția nr; 17, care anterior a fost câștigată de Vlad Plahotniuc;
Unsprezece candidați se vor duela în circumscripția nr; 33, care anterior a fost câștigată de Andrei
Năstase; În circumscripția nr; 48, a fost înregistrat doar un candidat; Pentru fotoliul de deputat în
circumscripția nr; 50, eliberat de Maia Sandu vor să lupte 11 candidați.
Știri, ora 21:00
Deputatul PȘ Petru Jardan a fost lipsit imunitatea parlamentară; Procuratura Anticorupție
a solicitat arest preventiv în izolator pentru Marina Tauber și arest la domiciliu pentru Reghina
Apostolova; Reluarea exporturilor pe piața rusă, dar și implementarea unor măsuri concrete, astfel
încât produsele moldovenești să corespundă standardelor impuse; Agitația electorală în ajunul și
în ziua alegerilor va fi pedepsită contravențional.
Știri, ora 22:00
Deputatul PȘ Petru Jardan a fost lipsit imunitatea parlamentară; Procuratura Anticorupție
a solicitat arest preventiv în izolator pentru Marina Tauber și arest la domiciliu pentru Reghina
Apostolova; Reluarea exporturilor pe piața rusă, dar și implementarea unor măsuri concrete, astfel
încât produsele moldovenești să corespundă standardelor impuse; Vlad Plahotniuc, Vlad Filat și
Ilan Șor sunt principalii beneficiari ai furtului miliardului; Principalele realizări ale Ministerului
de Interne în primele 100 de zile de activitate; Candidatul PSRM la șefia capitalei Ion Ceban
promite că va aproba un model de dezvoltare durabilă a municipiului; Candidatul PN la funcția de
primar general Ivan Diacov îl acuză pe Dorin Chirtoacă de mirosul insuportabil de la stația de
epurare; Astăzi a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale și pentru cele
parlamentare noi; Unsprezece candidați se vor duela în circumscripția nr; 33, care anterior a fost
câștigată de Andrei Năstase; Opt candidați se vor duela pentru fotoliul de deputat în circumscripția
nr; 17, care anterior a fost câștigată de Vlad Plahotniuc; În circumscripția nr; 48, a fost înregistrat
doar un candidat; Pentru fotoliul de deputat în circumscripția nr; 50, eliberat de Maia Sandu vor
să lupte 11 candidați.
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21.09.2019
Pe data de 21 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 64 de subiecte, dintre care 27 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Agitație electorală în ajunul și în ziua alegerilor v-a fi pedepsită contravențional;
Procuratura Anticorupție va contesta măsurile dispuse de Judecătoria Chișinău în privința
deputaților Marina Tauber și Reghina Apostolova.
Știri, ora 08:00
Agitație electorală în ajunul și în ziua alegerilor v-a fi pedepsită contravențional.
Știri, ora 09:00
Mai mult de 1 000 de delegați participă la al doilea Forum Economic moldo-rus.
Miezul zilei, ora 13:00
Republica Moldova a solicitat sprijinul SUA în investigarea furtului bancar.
Știri, ora 17:00
Moldova va primi încă 46 de milioane de dolari de la FMI; SUA va sprijini Republica
Moldova în investigarea schemelor de spălare a banilor; Dialog strategic între Moldova și SUA;
Reformarea justiției, consolidarea sistemului judiciar, combaterea corupției, au fost analizate
astăzi de Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi și un grup de experți a Comisiei de la
Veneția.
Mesager, ora 19:00
Dialog strategic între Moldova și SUA; Republica Moldova a solicitat sprijinul SUA în
investigarea furtului bancar; Reformarea justiției, consolidarea sistemului judiciar, combaterea
corupției, au fost analizate astăzi de Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi și un grup de
experți a Comisiei de la Veneția; Blocul ACUM s-a lansat în campania electorală pentru alegerile
locale generale; PLDM s-a lansat astăzi în campania electorală; Aproape 650 de candidați
democrați vor lupta pentru funcțiile de primari; Candidatul Partidului Uniunea Salvați Basarabia
Valeriu Munteanu s-a lansat astăzi în campania electorală la funcția de primar al capitalei; Vrea să
transforme Chișinăul într-o capitală europeană, este obiectivul candidatului Blocului ACUM
Platforma DA și PAS Andrei Năstase; Proces transparent de luare a deciziilor la nivel local este
unul dintre obiectivele candidatului Partidului Liberal Democrat din Moldova la șefia capitalei
Alexandru Fetescu.
Știri, ora 21:00
Dialog strategic între Moldova și SUA; Republica Moldova a solicitat sprijinul SUA în
investigarea furtului bancar.
Știri, ora 22:00
Republica Moldova a solicitat sprijinul SUA în investigarea furtului bancar; Dialog
strategic între Moldova și SUA; Blocul ACUM s-a lansat în campania electorală pentru alegerile
locale generale; Partidul Liberal Democrat din Moldova a început campania electorală; Aproape
650 de candidați democrați vor lupta pentru funcțiile de primari; Candidatul Partidului Uniunea
Salvați Basarabia Valeriu Munteanu s-a lansat astăzi în campania electorală la funcția de primar
al capitalei; Candidatul Blocului ACUM Andrei Năstase s-a lansat în campania electorală;
Candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova Alexandru Fetescu s-a lansat în campania
electorală.
22.09.2019
Pe data de 22 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 61 de subiecte, dintre care 13 cu caracter social-politic:
Miezul zilei, ora 13:00
Șeful statului Igor Dodon merge astăzi într-o vizită de lucru în SUA.
Știri, ora 17:00
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Igor Dodon pleacă într-o vizită de lucru pentru o săptămână în SUA; Președintele
Parlamentului Zinaida Greceanîi participă, în fruntea unei delegații Parlamentare, la Forumul
Președinților de Parlament din țările Eurasiatice.
Mesager, ora 19:00
FMI a dat undă verde pentru o nouă tranșă de credit pentru țara noastră; Șeful statului Igor
Dodon merge astăzi într-o vizită de lucru în SUA; Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
participă, în fruntea unei delegații Parlamentare, la Forumul Președinților de Parlament din țările
Eurasiatice Zinaida Greceanîi va participa la Forumul președinților de Parlament „Eurasia Mare”;
Un, oraș curat cu facilități europene; Dorin Chirtoacă s-a lansat în cursa electorală pentru alegerile
locale.
Știri, ora 22:00
Igor Dodon pleacă într-o vizită de lucru pentru o săptămână în SUA; Președintele
Parlamentului Zinaida Greceanîi participă, în fruntea unei delegații Parlamentare, la Forumul
Președinților de Parlament din țările Eurasiatice; Oraș curat cu condiții europene; Dorin Chirtoacă
s-a lansat în cursa electorală pentru alegerile locale.
23.09.2019
Pe data de 23 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 61 de subiecte, dintre care 27 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Igor Dodon pleacă într-o vizită de lucru pentru o săptămână în SUA.
Știri, ora 08:00
Igor Dodon pleacă într-o vizită de lucru pentru o săptămână în SUA; Președintele
Parlamentului Zinaida Greceanîi participă, în fruntea unei delegații Parlamentare, la Forumul
Președinților de Parlament din țările Eurasiatice.
Știri, ora 09:00
Igor Dodon pleacă într-o vizită de lucru pentru o săptămână în SUA; Președintele
Parlamentului Zinaida Greceanîi participă, în fruntea unei delegații Parlamentare, la Forumul
Președinților de Parlament din țările Eurasiatice.
Miezul zilei, ora 13:00
Peste 60 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați la New York unde începe săptămâna
ONU; Astăzi se împlinesc 100 de zile de când a fost învestit Guvernul Maia Sandu.
Știri, ora 17:00
Peste 60 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați la New York unde începe săptămâna
ONU.
Mesager, ora 19:00
Concluziile unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din RM;
Democrații critică activitatea Guvernului; Bătălia în turul doi pentru alegerile generale locale;
Promisiunile candidatului PSRM pentru funcția de primar al capitalei Ion Ceban; Candidatul la
funcția de consilier în raionul Căușeni, din partea Partidului Democrația Acasă, a fost bătut cu
cruzime; PPȘ s-a lansat astăzi în Campania electorală pentru alegerile locale; Declarația
candidatului „Partidului Nostru” pentru funcția de primar Ivan Diacov; Peste 60 de șefi de stat și
de guvern sunt așteptați la New York unde începe săptămâna ONU.
Știri, ora 21:00
Curtea Constituțională a respins sesizarea deputaților din fracțiunea PPȘ; Concluziile unui
sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din RM; Democrații critică activitatea
Guvernului.
Știri, ora 22:00
Concluziile unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din RM;
Democrații critică activitatea Guvernului; Bătălia în turul doi pentru alegerile generale locale; Un
grup de intelectuali, reprezentanți ai Mesei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea” , care îl
sprijină pe Boris Volosatîi în calitate de candidat la funcția de primar al capitalei, îndeamnă
partidele unioniste și de dreapta la unitate; Candidatul la funcția de consilier în raionul Căușeni,
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din partea Partidului Democrația Acasă, a fost bătut cu cruzime; PPȘ s-a lansat astăzi în Campania
electorală pentru alegerile locale; Declarația candidatului „Partidului Nostru” pentru funcția de
primar Ivan Diacov; Peste 60 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați la New York unde începe
săptămâna ONU.
24.09.2019
Pe data de 24 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 74 de subiecte, dintre care 23 cu caracter social-politic:
Miezul zilei, ora 13:00
100 de zile ale Guvernului Sandu; Relațiile comercial-economice dintre Moldova și
Estonia.
Știri, ora 17:00
100 de zile ale Guvernului Sandu; Relațiile comercial-economice dintre Moldova și
Estonia.
Mesager, ora 19:00 Mâine Curtea de Apel Chișinău va examina demersul procurorilor
privind arestarea preventivă a deputatelor Marina Tauber și Reghina Apostolova; 100 de zile ale
Guvernului Sandu; Relațiile comercial-economice dintre Moldova și Estonia; Situația socialpolitică și implementarea reformelor din țara noastră, subiect de discuție între șeful legislativului
Zinaida Greceanîi și vicepreședintele Germaniei; CEC a stabilit tirajul buletinelor de vot la
alegerile parlamentare noi; Candidatul la funcția de primar Victor Chironda s-a lansat oficial în
campania electorală; Partidul Popular European din Republica Moldova va avea candidați la
alegerile locale în cel puțin zece centre raionale; Conferința de presă a candidatului democrat
pentru funcția de primar al capitalei bruiată de un alt concurent electoral; Vitalie Marinuță a
candidat pentru funcția de primar al municipiului Chișinău din partea Partidului Verde Ecologist.
Știri, ora 21:00
Decizia Curții de Apel Chișinău ar fi ilegală; Deblocarea microfinanțării a relațiilor cu UE,
dezvăluirea schemelor de delapidare a banilor publici, investigarea privatizărilor și relansarea
reformei în justiție; Acestea sunt realizările pe care le-a prezentat Guvernul Sandu; Mâine Curtea
de Apel Chișinău va examina demersul procurorilor privind arestarea preventivă a deputatelor
Marina Tauber și Reghina Apostolova.
Știri, ora 22:00
Decizia Curții de Apel Chișinău ar fi ilegală; Deblocarea microfinanțării a relațiilor cu UE,
dezvăluirea schemelor de delapidare a banilor publici, investigarea privatizărilor și relansarea
reformei în justiție; Acestea sunt realizările pe care le-a prezentat Guvernul Sandu; CEC a stabilit
tirajul buletinelor de vot la alegerile parlamentare noi; Candidatul la funcția de primar Victor
Chironda s-a lansat oficial în campania electorală; Partidul Popular European din Republica
Moldova va avea candidați la alegerile locale în cel puțin zece centre raionale; Conferința de presă
a candidatului democrat pentru funcția de primar al capitalei bruiată de un alt concurent electoral;
Vitalie Marinuță a candidat pentru funcția de primar al municipiului Chișinău din partea Partidului
Verde Ecologist.
25.09.2019
Pe data de 25 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 59 de subiecte, dintre care 28 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Curtea de Apel va examina astăzi demersul procurorilor privind arestarea preventivă a
deputatelor Tauber și Apostolova Decizia Curții de Apel Chișinău ar fi ilegală; Ministerul de
Externe condamnă demersurile provocatoare rostite de la tribuna ONU; Relațiile comercialeconomice dintre Moldova și Estonia; Situația social-politică și implementarea reformelor din țara
noastră, subiect de discuție între șeful legislativului Zinaida Greceanîi și vicepreședintele
Germaniei.
Știri, ora 08:00
Curtea de Apel va examina astăzi demersul procurorilor privind arestarea preventivă a
deputatelor Tauber și Apostolova.
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Știri, ora 09:00
Curtea de Apel va examina astăzi demersul procurorilor privind arestarea preventivă a
deputatelor Tauber și Apostolova; Decizia Curții de Apel Chișinău ar fi ilegală.
Miezul zilei, ora 13:00
Procurorii vor cere condiții mai aspre de arest pentru cele două deputate din PȘ; Programul
pentru o bună guvernare rămâne în continuare un instrument de realizare a planurilor de acțiuni
naționale; Aprovizionarea RM cu gaze sub semnul incertitudinii.
Știri, ora 17:00
Conducerea va acorda 2,5 de milioane de lei pentru serviciile de demolare a blocului de
locuit avariat din, orașul Otaci; Procurorii vor cere condiții mai aspre de arest pentru cele două
deputate din PȘ; Aprovizionarea RM cu gaze sub semnul incertitudinii; Maria Britanie a numit un
nou ambasador în Republica Moldova.
Mesager, ora 19:00
Decizia amânată în cazul Marinei Tauber; Fostul lider PDM Vlad Plahotniuc ar putea
rămâne fără ,Ordinul Republicii”; Inițiativele sociale ale Președintelui Igor Dodon;
Aprovizionarea RM cu gaze sub semnul incertitudinii; Două sondaje și doi candidați; Consiliul
electoral al circumscripției electorale Chișinău a decis excluderea din cursa electorală pentru
alegerile locale a partidului ,Patrioții Moldovei”; Candidatul Partidului Popular Românesc Vlad
Țurcanu a fost înregistrat oficial; Promisiunea candidatului pentru funcția de primar Ion Ceban;
Promisiunea candidatului pentru funcția de primar Vladimir Cebotari; Promisiunea candidatului
pentru funcția de primar Dumitru Țîra; Mâine am putea cunoaște lista finală a tuturor candidaților
admiși în cursa electorală pentru alegerile locale și cele parlamentare noi; Promisiunile CI Ilie
Rotaru de pe circumscripția nr;50; 2,5 de milioane de lei pentru serviciile de demolare a blocului
de locuit avariat din, orașul Otaci; Reprezentanții asociației ,UNIREA-ODIP” au venit astăzi la
Președinție cu trei invitații la filmul ,Siberia din oase”; Președintele Igor Dodon va participa la
forumul mondial al Holocaustului de la Ierusalim.
26.09.2019
Pe data de 26 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 71 de subiecte, dintre care 32 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Inițiativele sociale ale președintelui Igor Dodon menite s-ă sporească gradul de protecție
socială a pensionarilor; Cabinetul de Miniștri a votat pentru modificarea programului privind
repartizarea mijloacelor fondului rutier.
Știri, ora 08:00
Inițiativele sociale ale președintelui Igor Dodon menite s-ă sporească gradul de protecție
socială a pensionarilor; Cabinetul de Miniștri a votat pentru modificarea programului privind
repartizarea mijloacelor fondului rutier.
Știri, ora 09:00
Inițiativele sociale ale președintelui Igor Dodon menite s-ă sporească gradul de protecție
socială a pensionarilor.
Miezul zilei, ora 13:00
Reformele în Justiție vor continua indiferent de eforturile unora de a le zădarnici;
Legăturile de colaborare cu statul vecin constituie o prioritate pentru Administrația Prezidențială.
Știri, ora 17:00
Reformele în Justiție vor continua indiferent de eforturile unora de a le zădarnici;
Legăturile de colaborare cu statul vecin constituie o prioritate pentru Administrația Prezidențială;
Sondaj realizat de IMAS.
Mesager, ora 19:00
Provocările cu care se confruntă țara noastră; Reformele în Justiție vor continua indiferent
de eforturile unora de a le zădarnici; Marina Tauber rămâne în arest la domiciliu; Sondaj realizat
de IMAS; CI Ruslan Codreanu nu a fost înregistrat în cursa electorală; Octavian Țîcu s-a lansat
oficial în Campania electorală pentru funcția de primar al municipiului Chișinău; Promisiunile
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candidatului mișcării politice ,Forța Nouă” Victor Chironda la funcția de primar general al
Chișinăului; Deputatul PDM Andrian Candu nemulțumit de activitatea comisiei de anchetă privind
frauda bancară; Consiliul Audiovizualului a decis să schimbe regulile de joc în campania electorală
pentru alegerile din 20 octombrie; Noi cazuri de utilizare a resurselor administrative de generare a
mesajelor discriminatorii utilizate de unii concurenți electorali; Un drum din Nisporeni este reparat
de două ori în decursul unui an; Galina Sajin, candidat pe circumscripția nr; 50, la Vest de RM a
încălcat legislația electorală.
Știri, ora 21:00
Pentru prima dată la tribuna ONU; Reformele în Justiție vor continua indiferent de
eforturile unora de a le zădarnici; Deputatul PȘ Marina Tauber rămâne în continuare în arest la
domiciliu; Consiliul Audiovizualului a decis să schimbe regulile de joc în campania electorală
pentru alegerile din 20 octombrie.
Știri, ora 22:00
Pentru prima dată la tribuna ONU; CI Ruslan Codreanu nu a fost înregistrat în cursa
electorală; Octavian Țîcu s-a lansat oficial în Campania electorală pentru funcția de primar al
municipiului Chișinău; Promisiunile candidatului mișcării politice ,Forța Nouă” Victor Chironda
la funcția de primar general al Chișinăului; Consiliul Audiovizualului a decis să schimbe regulile
de joc în campania electorală pentru alegerile din 20 octombrie; Noi cazuri de utilizare a resurselor
administrative de generare a mesajelor discriminatorii utilizate de unii concurenți electorali.
27.09.2019
Pe data de 27 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 71 de subiecte, dintre care 31 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Deputatul PȘ Marina Tauber rămâne în continuare în arest la domiciliu.
Știri, ora 08:00
Pentru prima dată la tribuna ONU.
Miezul zilei, ora 13:00
După u-n șir de decizii contradictorii Adunarea Generală a Judecătorilor a fost totuși
convocată; Mandat de arestare pe numele lui Constantin Țuțu; Poziția exprimată de PAS condus
de premierul Maia Sandu; Cuplu prezidențial la New York.
Știri, ora 17:00
După un șir de decizii contradictorii Adunarea Generală a Judecătorilor a fost totuși
convocată; Percheziții la domiciliul fostului președinte al RM, Petru Lucinschi; Mandat de arestare
pe numele lui Constantin Țuțu; Poziția exprimată de PAS condus de premierul Maia Sandu;
Moldova-1 în parteneriat cu Promo-Lex va organiza dezbateri electorale.
Mesager, ora 19:00
Fostul președinte Petru Lucinschi este cercetat de Procuratura Anticorupție; Constantin
Țuțu este cercetat penal; Cea mai mare provocare pentru Guvern este să reda cetățenilor încrederea
în propria lor țară; Opinia Blocului ACUM referitor la discursul președintelui Igor Dodon de la
tribuna ONU; Cuplu prezidențial la New York; Moldova-1 în parteneriat cu Promo-Lex va
organiza dezbateri electorale; Candidatul PSRM Ion Ceban a declarat că va implementa un proiect
de amenajare anuală a 4 000 de locuri noi de parcare pe întreg teritoriul municipiului; Octavian
Țîcu cere excluderea tuturor candidaților care au apărut pe panouri alături de Ilan Șor; Candidatul
PPEM Dumitru Țîra a lansat astăzi spotul de imagine pentru campania electorală 2019; CI Ruslan
Codreanu a contestat astăzi la CEC anularea deciziei Consiliului electoral de circumscripție; CEC
a stabilit regulile pentru procesul de votare.
Știri, ora 21:00
Fostul președinte Petru Lucinschi este cercetat de Procuratura Anticorupție; Constantin
Țuțu este cercetat penal; Declarația făcută de premierul Maia Sandu.
Știri, ora 22:00
Percheziții la domiciliul fostului președinte al RM, Petru Lucinschi; Declarația făcută de
premierul Maia Sandu; Socialistul Ion Ceban și-a prezentat soluțiile pentru problema parcărilor
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din capital; Octavian Țîcu cere excluderea tuturor candidaților care au apărut pe panouri alături de
Ilan Șor; Candidatul PPEM Dumitru Țîra a lansat astăzi spotul de imagine pentru campania
electorală 2019; CI Ruslan Codreanu a contestat astăzi la CEC anularea deciziei Consiliului
electoral de circumscripție.
28.09.2019
Pe data de 28 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 71 de subiecte, dintre care 22 cu caracter social-politic:
Știri, ora 07:00
Fostul președinte Petru Lucinschi este cercetat de Procuratura Anticorupție; Fostul deputat
Constantin Țuțu este cercetat penal pentru; Cea mai mare provocare pentru Guvern este să reda
cetățenilor încrederea în propria lor țară.
Știri, ora 08:00 Fostul președinte Petru Lucinschi este cercetat de Procuratura
Anticorupție; Fostul deputat Constantin Țuțu este cercetat penal pentru; Cea mai mare provocare
pentru Guvern este să reda cetățenilor încrederea în propria lor țară.
Știri, ora 09:00
Percheziții la domiciliul fostului președinte al RM, Petru Lucinschi; Mandat de arestare pe
numele lui Constantin Țuțu; Cea mai mare provocare pentru Guvern este să reda cetățenilor
încrederea în propria lor țară.
Miezul zilei, ora 13:00 Rezultatele adunării generale extraordinare a judecătorilor nu sunt
recunoscute de prim-ministrul Maia Sandu; Dialogul strategic dintre țara noastră și SUA s-a
intensificat.
Știri, ora 17:00 Rezultatele adunării generale extraordinare a judecătorilor nu sunt
recunoscute de prim-ministrul Maia Sandu; Dialogul strategic dintre țara noastră și SUA s-a
intensificat.
Mesager, ora 19:00
Declarația făcută de premierul Maia Sandu; Dialogul strategic dintre țara noastră și SUA
s-a intensificat; Candidatul la funcția de primar al capitalei Victor Chironda intenționează să
inițieze proiectul municipal pentru instalarea panourilor solare; PLDM s-a lansat oficial în
campania electorală în r-nul Ialoveni; PN și-a prezentat candidații pentru funcția de primar și
consilieri locali și raionali la Ștefan-Vodă; Valerii Klimenco, candidatul PPȘ la funcția de primar
al capitalei vine cu promisiuni în fața oamenilor.
Știri, ora 23:00
Candidatul la funcția de primar al capitalei Victor Chironda intenționează să inițieze
proiectul municipal pentru instalarea panourilor solare; PLDM s-a lansat oficial în campania
electorală în r-nul Ialoveni; PN și-a prezentat candidații pentru funcția de primar și consilieri locali
și raionali la Ștefan-Vodă.
29.09.2019
Pe data de 29 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 58 de subiecte, dintre care 4 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 19:00
Liderul regiunii separatiste transnistrene Vadim Krasnoselki s-a întâlnit cu Dmitrii Kozak;
Echipament de ultima generație si servicii medicale de înaltă calitate; PUN și-a anunțat candidații
la alegerile locale generale.
Știri, ora 23:30
PUN și-a anunțat candidații la alegerile locale generale.
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V. ALTE PROGRAME
În perioada 20-29 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat
următoarele emisiuni: Abraziv; Acces limitat; ArtClub; Artelier; Bună dimineața; Bună dimineața
de Weekend; Cine vine la noi?; Cuvintele credinței; Educație pentru carieră; Erudit Café; Evantai
folcloric; Fillere; La datorie; Musafirul; O Demivorbă cu Ilona Spătaru; Ring Star; Săptămâna
sportivă; Filme documentare și artistice.
Dintre care cu caracter politic sunt: Moldova în direct și Dimensiunea diplomatică din RM,
Настоящее время și Focus Europa externe.
23.09.2019 – Dimensiunea diplomatică: Zdenek Krejci (ambasadorul Cehiei în
Republica Moldova)
Ce semnificație are Parteneriatul Estic pentru Cehia, care realizări sunt cele mai importante
și care domenii ar necesita o atenție mai sporită; Suportul acordat de către Cehia, în sprijinul
agriculturii, mediului rural, dar și a persoanelor cu nevoi speciale din Republica Moldova;
Conform căror principii sunt alese sferele sau proiectele pe care să le sprijine în țara noastră;
Situația politică din Republica Moldova, opinia diplomatului referitor la cooperarea bilaterală sau
moldo-comunitară, în contextul circumstanțelor politice existente.
24.09.2019 – Moldova în direct: Maia Sandu (premierul RM)
100 de zile de la investirea cabinetului de miniștri; Dezoligarhizarea statului; Deblocarea
finanțării străine.
Ciclul de emisiuni Настоящее время (știri externe retransmise de către BBG) în zilele
de 20.09.2019, 23.09-27.09.2019 orele de difuzare 04:05 și 22:15, iar în zilele weekend la orele
04:05.
Emisiunea Focus Europa despre evenimentele de rezonanță și fenomenele din statele
europene este difuzata în fiecare luni la ora 20:25.
Pur și Simplu – o emisiune produsă de Europa Liberă. Emisiunea abordează realitățile
socioeconomice din țară, conține reportaje de investigații, dar și despre modul de viață a
moldovenilor, este difuzată de luni până vineri la ore diferite.

VI. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE EDUCAȚIE
ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul public de televiziune „Moldova-1” nu a difuzat publicitate
electorală și nici spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor.

VII. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ŞI DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul public de televiziune „Moldova-1” în
modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 20-29 septembrie 2019, nu a admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul public
de televiziune „Moldova-1” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă.
Prin urmare, se constată că postul public de televiziune „Moldova-1” nu a comis încălcări
de la prevederile legale cu privire la reflectarea campaniei electorale.
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MOLDOVA-2
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de postul public
de televiziune „Moldova-2” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare:
română), 39 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 7 concurenți
electorali, 1 candidat independent, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 28 min. 11 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 19 min. 36 sec. (69,1%), urmat
de concurenții electorali – 06 min. 27 sec. (22,8%), precum și candidatul independent – 02 min.
18 sec. (8,1%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PUN
1,4%

PSRM
2,1%

PCRM
0,9%

PLDM
0,2%
PNL
0,2%

ACUMDAPAS
7,9%

CI
8,1%

PDM
10,1%

GUV
69,1%

Detaliere:
Nr.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Concurenți
electorali
GUV
PDM
CI
ACUMDAPAS
PSRM
PUN
PCRM
PNL
PLDM

Timp total
19 min. 36 sec
02 min. 51 sec.
02 min. 18 sec.
02 min. 15 sec.
35 sec.
23 sec.
15 sec.
04 sec.
04 sec.

pozitivă
01 min. 51 sec.
0 sec.
45 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
17 min. 45 sec.
02 min. 31 sec.
01 min. 33 sec.
02 min. 07 sec.
35 sec.
23 sec.
15 sec.
04 sec.
04 sec.

negativă
0 sec.
20 sec.
0 sec.
08 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PDM – cu 10,1% (02 min. 51 sec.), urmat de
CI – cu 8,1% (02 min. 18 sec.), ACUMDAPAS – cu 7,9% (02 min. 15 sec.), PSRM – cu 2,1% (35
sec.), iar PNL și PLDM le-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,2% (04 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:23:02
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

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

PLDM

PNL

PCRM

PUN

PSRM

ACUMDAPAS

CI

PDM

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de televiziune „Moldova-2” a fost
într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați pozitiv și neutru, iar alții neutru și negativ. Guvernul
a fost mediatizat în tonalitate neutră și pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:11:31

Timp Direct

Timp Indirect

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

PLDM

PNL

PCRM

PUN

PSRM

ACUMDAPAS

CI

PDM

GUV

0:00:00
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Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 PDM,
CI, ACUMDAPAS, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat, în buletinele de știri
ale postului public de televiziune „Moldova-2”, de apariții directe și indirecte, iar PSRM, PUN,
PCRM, PNL și PLDM au avut doar apariții indirecte.

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 20-29 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a
reflectat activitatea a 21 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale
nr. 17, 33, 48 și 50.
Reflectarea candidaților electorali pe circumscripțiile uninominale:
N Alexei (CI)
1,7%

V Năstase(ACUMDAPAS)
1,7%

V Nedelea (PDM)
1,7%

T Deliu (PLDM)
1,7%

S Popa (PSRM)
1,7%

L Grozav (CI)
1,7%
V Pavlicenco (PNL)
1,7%
C Panico(CI)
1,7%
D Dușciac (PUN)
1,7%
V Calmațui (CI)
1,7%

I Angheluță (CI)
1,7%

E Ristic (CI)
1,7%

I Țugulea (PCRM)
1,7%

I Rotaru (CI)
27,1%

A Guțu (PUN)
1,7%
P Artamonov (PSRM)
1,7%

Gh Verdeș (PDM)
1,7%

V Evtodiev (PSRM)
5,8%

I Dron (CI)
20,4%

G Sajin(ACUMDAPAS)
9,6%

I Terguță(ACUMDAPAS)
10,4%

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

Candidați electorali
I. Rotaru (CI)
I. Dron (CI)
I. Terguță
(ACUMDAPAS)
G. Sajin
(ACUMDAPAS)
V. Evtodiev (PSRM)
Gh. Verdeș (PDM)
P. Artamonov (PSRM)
A. Guțu (PUN)
I. Țugulea (PCRM)
E. Ristic (CI)
I. Angheluță (CI)

Timp total

Conotație
neutră
54 sec.
15 sec.

01 min. 05 sec.
49 sec.

pozitivă
11 sec.
34 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.

25 sec.

0 sec.

25 sec.

0 sec.

23 sec.
14 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

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

15 sec.
14 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

08 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
27 din 103

04 sec.
04 sec.

0 sec.
0 sec.

04 sec.
04 sec.

0 sec.
0 sec.

04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

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

04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

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

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Rotaru (CI) – cu 27,1% (01. min. 05 sec.),
urmat de I. Dron (CI) – cu 20,4% (49 sec.), I. Terguță (ACUMDAPAS) – cu 10,4% (25 sec.), G.
Sajin (ACUMDAPAS) – cu 9,6% (23 sec.), V. Evtodiev (PSRM) – cu 5,8% (14 sec.), iar de cea
mai mică pondere de mediatizare au beneficiat Gh. Verdeș (PDM), P. Artamonov (PSRM), A.
Guțu (PUN), I. Țugulea (PCRM), E. Ristic (CI), I. Angheluță (CI), S. Popa (PSRM), N. Alexei
(CI), V. Năstase (ACUMDAPAS), V. Nedelea (PDM), T. Deliu (PLDM), L. Grozav (CI), V.
Pavlicenco (PNL), C. Panico (CI), D. Dușceac (PUN), V. Calmațui (CI) – cu 1,7% (04 sec.)
Conotația reflectării candidaților electorali:

0:01:09
0:01:00

Timp Neg. (Partid)

Timp Neg. (Guvern)

Timp Neutr. (Partid)

Timp Neutr. (Guvern)

Timp Pos. (Partid)

Timp Pos. (Guvern)

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

V Calmațui (CI)

D Dușciac (PUN)

C Panico(CI)

V Pavlicenco (PNL)

L Grozav (CI)

T Deliu (PLDM)

V Nedelea (PDM)

V Năstase(ACUMDAPAS)

N Alexei (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

I Țugulea (PCRM)

A Guțu (PUN)

P Artamonov (PSRM)

Gh Verdeș (PDM)

V Evtodiev (PSRM)

G Sajin(ACUMDAPAS)

I Terguță(ACUMDAPAS)

0:00:00
I Dron (CI)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

S. Popa (PSRM)
N. Alexei (CI)
V. Năstase
(ACUMDAPAS)
V. Nedelea (PDM)
T. Deliu (PLDM)
L. Grozav (CI)
V. Pavlicenco (PNL)
C. Panico (CI)
D. Dușceac (PUN)
V. Calmațui (CI)

I Rotaru (CI)

12.
13.
14.

Conotația reflectării celor 21 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de televiziune
„Moldova-2” a fost într-o tonalitate neutră, pozitivă și negativă. I. Rotaru (CI) și I. Dron (CI) au
fost reflectați atât neutru, cât și pozitiv, iar G. Sajin (ACUMDAPAS) a beneficiat de o reflectare
neutră și nesemnificativ negativă.
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Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:

0:00:43
Timp Direct

Timp Indirect

0:00:39
0:00:35
0:00:30
0:00:26
0:00:22
0:00:17
0:00:13
0:00:09

V Calmațui (CI)

D Dușciac (PUN)

C Panico(CI)

V Pavlicenco (PNL)

L Grozav (CI)

T Deliu (PLDM)

V Nedelea (PDM)

V Năstase(ACUMDAPAS)

N Alexei (CI)

S Popa (PSRM)

I Angheluță (CI)

E Ristic (CI)

I Țugulea (PCRM)

A Guțu (PUN)

P Artamonov (PSRM)

Gh Verdeș (PDM)

V Evtodiev (PSRM)

G Sajin(ACUMDAPAS)

I Terguță(ACUMDAPAS)

I Dron (CI)

0:00:00

I Rotaru (CI)

0:00:04

Din cei 21 de candidați electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17,
33, 48 și 50, reflectați de postul nominalizat, 3 au beneficiat de intervenții directe și apariții
indirecte, iar restul având doar intervenții indirecte.
Reflectarea circumscripțiilor electorale uninominale:

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 50

7

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 17

7

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 33

6

CIRCUMSCRIPȚIA UNINOMINALĂ NR. 48

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în cadrul buletinelor informative, știri
privind 21 de candidați înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50.
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1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Barbați
43,6%
Femei
56,4%

Datele diagramei atestă atingerea unui echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
femeilor fiind dominantă – 56,4% (12 min. 21 sec.), iar cota bărbaților – 43,6% (09 min. 32 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de postul public
de televiziune „Moldova-2” în cadrul buletinelor de știri de la ora 19:00 (limba de difuzare:
română), 43 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 15 concurenți
electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 38 min. 12 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 35 min. 17 sec. (92,94%), urmat de
Administrația Publică Locală (APL) – 02 min. 55 sec. (7,06%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PSE
2,5%

PPDA
2,3%

PPPN
2,1%

PVE
1,0%

PPR
0,7%
PPȘ
20,9%

PL
2,9%

PPUSB
3,1%
PLDM
4,6%

PSRM
15,2%

PPEM
4,8%

ACUMDAPAS
6,2%
PUN
6,4%

APL
7,6%

MSPFN
7,7%

PDM
12,0%

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

Subiecți politici
PPȘ
PSRM
PDM
MSPFN
APL
PUN
ACUMDAPAS
PPEM
PLDM
PPUSB
PL
PSE
PPDA

Timp total
08 min. 00 sec.
05 min. 49 sec.
04 min. 35 sec.
02 min. 57 sec.
02 min. 55 sec.
02 min. 27 sec.
02 min. 22 sec.
01 min. 49 sec.
01 min. 46 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 06 sec.
57 sec.
52 sec.

pozitivă
01 min. 15 sec.
02 min. 11 sec.
31 sec.
01 min. 15 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
33 sec.
32 sec.
41 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
05 min. 01 sec.
03 min. 38 sec.
03 min. 34 sec.
01 min. 42 sec.
02 min. 55 sec.
02 min. 27 sec.
02 min. 22 sec.
01 min. 16 sec.
01 min. 14 sec.
30 sec.
01 min. 06 sec.
57 sec.
52 sec.

negativă
01 min. 44 sec.
0 sec.
30 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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PPPN
PVE
PPR

49 sec.
22 sec.
15 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

49 sec.
22 sec.
15 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat PPȘ – cu 20,9% (08 min. 00 sec.), urmat de
PSRM – cu 15,2% (05 min. 49 sec.), PDM – cu 12,0% (04 min. 31 sec.), MSPFN – cu 7,7% (02
min. 57 sec.) și PUN – cu 6,4% (02 min. 27 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a
beneficiat PPR – 0,7% (15 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:08:38
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:07:12

0:05:46

0:04:19

0:02:53

0:01:26

PPR

PVE

PPPN

PPDA

PSE

PL

PPUSB

PLDM

PPEM

ACUMDAPAS

PUN

APL

MSPFN

PDM

PSRM

0:00:00

PPȘ

14.
15.
16.

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului public de televiziune „Moldova-2” a fost într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă. PSRM, MSPFN, PPEM, PPUSB au avut o reflectare neutră și nesemnificativ
pozitivă, PUN, ACUMDAPAS, PL, PSE, PPDA, PPPN, PVE, PPR și APL au fost mediatizați în
tonalitate neutră.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:08:38

Timp Direct

Timp Indirect

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

PPR

PVE

PPPN

PPDA

PSE

PL

PPUSB

PLDM

PPEM

ACUMDAPAS

PUN

APL

MSPFN

PDM

PSRM

PPȘ

0:00:00

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

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, „Moldova-2” a reflectat 14 candidați pentru
Primăria mun. Chișinău și 1 candidat pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea concurenților electorali la alegerile locale:
S Burlacu (BL) (PUN)
1,8%

V Țurcanu (PPR)
1,3%

V Marinuța (PVE)
1,2%

I Diacov (PPPN)
0,9%
B Volosatîi (PPDA)
0,7%

V Klimenco (PPȘ)
2,6%

V Voznoi (PSE)
4,8%

I Ceban (PSRM)
26,5%

A Năstase (ACUMDAPAS)
5,6%

D Chirtoacă (PL)
5,6%

V Chironda (MSPFN)
14,9%

V Munteanu (PPUSB)
6,0%
D Țîra (PPEM)
9,2%

O Țîcu (PUN)
9,4%

V Cebotari (PDM)
9,8%
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Detaliere:

05 min. 15 sec.
02 min. 57 sec.
01 min. 56 sec.
01 min. 52 sec.
01 min. 49 sec.
01 min. 11 sec.
01 min. 06 sec.

pozitivă
02 min. 11 sec.
01 min. 15 sec.
31 sec.
0 sec.
33 sec.
41 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
03 min. 04 sec.
01 min. 42 sec.
01 min. 25 sec.
01 min. 52 sec.
01 min. 16 sec.
30 sec.
01 min. 06 sec.

01 min. 06 sec.
57 sec.
31 sec.
21 sec.
15 sec.
14 sec.
11 sec.
08 sec.

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

01 min. 06 sec.
57 sec.
0
21 sec.
15 sec.
14 sec.
11 sec.
08 sec.

Timp total

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

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – cu 26,50% (05 min. 15
sec.), urmat de V. Chironda (MSPFN) – cu 14,9% (02 min. 57 sec.), V. Cebotari (PDM) – cu 9,8%
(01 min. 56 sec.), O. Țîcu (PUN) – cu 9,4% (01 min. 52 sec.), D. Țîra (PPEM) – cu 9,2% (01 min.
49 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat B. Volosatîi (PPDA) – 0,7% (08
sec.).
Conotația reflectării candidaților electorali:
0:05:46
0:05:02

Timp Neg. (Partid)

Timp Neg. (Guvern)

Timp Neutr. (Partid)

Timp Neutr. (Guvern)

Timp Pos. (Partid)

Timp Pos. (Guvern)

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

B Volosatîi (PPDA)

I Diacov (PPPN)

V Marinuța (PVE)

V Țurcanu (PPR)

S Burlacu (PUN)

V Klimenco (PPȘ)

V Voznoi (PSE)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

D Chirtoacă (PL)

V Munteanu (PPUSB)

D Țîra (PPEM)

O Țîcu (PUN)

0:00:00
V Cebotari (PDM)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

V Chironda (MSPFN)

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

Concurenți electorali la
alegerile locale
I. Ceban (PSRM)
V. Chironda (MSPFN)
V. Cebotari(PDM)
O. Țîcu (PUN)
D. Țîra(PPEM)
V. Munteanu(PPUSB)
D. Chirtoacă (PL)
A. Năstase
(ACUMDAPAS)
V. Voznoi (PSE)
V. Klimenco (PPȘ)
S. Burlacu(PUN) (BL)
V. Țurcanu (PPR)
V. Marinuța (PVE)
I. Diacov (PPPN)
B. Volosatîi (PPDA)

I Ceban (PSRM)

Nr.
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Conotația reflectării celor 14 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău și 1 candidat pentru Primăria din mun. Bălți în cadrul buletinelor de știri ale postului
public de televiziune „Moldova-2” a fost într-o tonalitate neutră și pozitivă. I. Ceban (PSRM), V.
Chironda (MSPFN), V. Cebotari(PDM), D. Țîra (PPEM), V. Munteanu (PPUSB) și V. Klimenco
(PPȘ) au beneficiat de o reflectare neutră și nesemnificativ pozitivă, iar restul – de o reflectare
neutră.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:03:36

Timp Direct

Timp Indirect

0:02:53
0:02:10
0:01:26

B Volosatîi (PPDA)

I Diacov (PPPN)

V Marinuța (PVE)

V Țurcanu (PPR)

S Burlacu (PUN)

V Klimenco (PPȘ)

V Voznoi (PSE)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

D Chirtoacă (PL)

V Munteanu
(PPUSB)

D Țîra (PPEM)

O Țîcu (PUN)

V Cebotari (PDM)

V Chironda
(MSPFN)

0:00:00

I Ceban (PSRM)

0:00:43

Din cei 14 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău,
reflectați de postul nominalizat, 9 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, iar A.
Năstase (ACUMDAPAS), V. Klimenco (PPȘ), V. Țurcanu (PPR), V. Marinuța (PVE), I. Diacov
(PPPN) și B. Volosatîi (PPDA) având doar intervenții indirecte.

2.3.

Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
11,7%

Barbați
88,3%
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Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 88,3% (28 min. 23 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 11,7% (03 min. 45 sec.).

III. ACCESUL PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ŞI VĂZ LA
SERVICIILE DE
ELECTORAL

PROGRAME

AUDIOVIZUALE

CU

CARACTER

Postul public de televiziune „Moldova-2”, în perioada de raport 20-29
septembrie 2019, a asigurat accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de auz prin
titrare sincron a buletinelor de știri de la ora 21:30.

IV. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE ȘTIRI
Rezultatele monitorizării au atestat că postul public de televiziune „Moldova-2”, în
perioada 20-29 septembrie 2019, a difuzat un singur buletin de știri „Mesager” (ora difuzării
21:30), cu 202 subiecte, dintre care 93 de subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea
ce procentual reprezintă 46,03% la sută din volumul total de știri.

Ponderea subiectelor social-politice
46,03%

Subiecte social-politice
Altele

53,97%

Astfel, în perioada 20-29 septembrie 2019, subiectele cu caracter social-politic difuzate
de postul de televiziune „Moldova-2” au avut următoarele tematici:
20.09.2019
Pe data de 20 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 24 de subiecte, dintre care 14 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Deputatul PȘ Petru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară; Noua lege a Procuraturii
va fi promulgată astăzi de Președintele Igor Dodon; Fostul viceprimar de Chișinău Nistor Grozavu
audiat și eliberat; Reluarea exporturilor pe piața rusă; Vlad Plahotniuc, Vlad Filat și Ilan Șor sunt
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principalii beneficiari ai furtului miliardului; Agitația electorală în ajunul și în ziua alegerilor va fi
pedepsită contravențional; Astăzi a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale și
pentru cele parlamentare noi; Principalele realizări ale Ministerului de Interne în primele 100 de
zile de activitate; Candidatul PSRM la șefia capitalei Ion Ceban promite că va aproba un model de
dezvoltare durabilă a municipiului; Candidatul PN la funcția de primar general Ivan Diacov îl
acuză pe Dorin Chirtoacă de mirosul insuportabil de la stația de epurare; Opt candidați se vor duela
pentru fotoliul de deputat în circumscripția nr. 17, care anterior a fost câștigată de Vlad Plahotniuc;
Unsprezece candidați se vor duela în circumscripția nr. 33, care anterior a fost câștigată de Andrei
Năstase; În circumscripția nr. 48, a fost înregistrat doar un candidat; Pentru fotoliul de deputat în
circumscripția nr. 50, eliberat de Maia Sandu vor să lupte 11 candidați.
21.09.2019
Pe data de 21 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 23 de subiecte, dintre care 9 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Dialog strategic între Moldova și SUA; Republica Moldova a solicitat sprijinul SUA în
investigarea furtului bancar; Reformarea justiției, consolidarea sistemului judiciar, combaterea
corupției, au fost analizate astăzi de Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi și un grup de
experți a Comisiei de la Veneția; Blocul ACUM s-a lansat în campania electorală pentru alegerile
locale generale; PLDM s-a lansat astăzi în campania electorală; Aproape 650 de candidați
democrați vor lupta pentru funcțiile de primari; Candidatul Partidului Uniunea Salvați Basarabia
Valeriu Munteanu s-a lansat astăzi în campania electorală la funcția de primar al capitalei; Vrea să
transforme Chișinăul într-o capitală europeană, este obiectivul candidatului Blocului ACUM
Platforma DA și PAS, Andrei Năstase; Proces transparent de luare a deciziilor la nivel local este
unul dintre obiectivele candidatului Partidului Liberal Democrat din Moldova la șefia capitalei
Alexandru Fetescu.
22.09.2019
Pe data de 22 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 16 subiecte, dintre care 6 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
FMI a dat undă verde pentru o nouă tranșă de credit pentru țara noastră; Șeful statului Igor
Dodon merge astăzi într-o vizită de lucru în SUA; Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
participă, în fruntea unei delegații parlamentare, la Forumul Președinților de Parlament din țările
Eurasiatice; Zinaida Greceanîi va participa la Forumul președinților de Parlament „Eurasia Mare”;
Un oraș curat cu facilități europene; Dorin Chirtoacă s-a lansat în cursa electorală pentru alegerile
locale.
23.09.2019
Pe data de 23 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 16 subiecte, dintre care 8 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 19:00
Concluziile unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din RM;
Democrații critică activitatea Guvernului; Bătălia în turul doi pentru alegerile generale locale;
Promisiunile candidatului PSRM pentru funcția de primar al capitalei Ion Ceban; Candidatul la
funcția de consilier în raionul Căușeni, din partea Partidului Democrația Acasă, a fost bătut cu
cruzime; PPȘ s-a lansat astăzi în Campania electorală pentru alegerile locale; Declarația
candidatului ,,Partidului Nostru” pentru funcția de primar Ivan Diacov; Peste 60 de șefi de stat și
de guvern sunt așteptați la New York unde începe săptămâna ONU.

24.09.2019
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Pe data de 24 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 21 de subiecte, dintre care 9 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 19:00
Mâine Curtea de Apel Chișinău va examina demersul procurorilor privind arestarea
preventivă a deputatelor Marina Tauber și Reghina Apostolova; 100 de zile ale Guvernului Sandu;
Relațiile comercial-economice dintre Moldova și Estonia; Situația social-politică și implementarea
reformelor din țara noastră, subiect de discuție între șeful legislativului Zinaida Greceanîi și
vicepreședintele Germaniei; CEC a stabilit tirajul buletinelor de vot la alegerile parlamentare noi;
Candidatul la funcția de primar Victor Chironda s-a lansat oficial în campania electorală; Partidul
Popular European din Republica Moldova va avea candidați la alegerile locale în cel puțin zece
centre raionale; Conferința de presă a candidatului democrat pentru funcția de primar al capitalei
bruiată de un alt concurent electoral; Vitalie Marinuță a candidat pentru funcția de primar al
municipiului Chișinău din partea Partidului Verde Ecologist.
25.09.2019
Pe data de 25 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 23 de subiecte, dintre care 15 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 19:00
Decizia amânată în cazul Marinei Tauber; Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, ar putea
rămâne fără ,,Ordinul Republicii”; Inițiativele sociale ale Președintelui Igor Dodon;
Aprovizionarea RM cu gaze sub semnul incertitudinii; Două sondaje și doi candidați; Consiliul
electoral al circumscripției electorale Chișinău a decis excluderea din cursa electorală pentru
alegerile locale a partidului ,,Patrioții Moldovei”; Candidatul Partidului Popular Românesc Vlad
Țurcanu a fost înregistrat oficial; Promisiunea candidatului pentru funcția de primar Ion Ceban;
Promisiunea candidatului pentru funcția de primar Vladimir Cebotari; Promisiunea candidatului
pentru funcția de primar Dumitru Țîra; Mâine am putea cunoaște lista finală a tuturor candidaților
admiși în cursa electorală pentru alegerile locale și cele parlamentare noi; Promisiunile CI Ilie
Rotaru de pe circumscripția nr. 50; 2,5 de milioane de lei pentru serviciile de demolare a blocului
de locuit avariat din orașul Otaci; Reprezentanții asociației ,,UNIREA-ODIP” au venit astăzi la
Președinție cu trei invitații la filmul ,,Siberia din oase”; Președintele Igor Dodon va participa la
forumul mondial al Holocaustului de la Ierusalim.
26.09.2019
Pe data de 26 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 20 de subiecte, dintre care 12 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Provocările cu care se confruntă țara noastră; Reformele în Justiție vor continua indiferent
de eforturile unora de a le zădarnici; Marina Tauber rămâne în arest la domiciliu; Sondaj realizat
de IMAS; CI Ruslan Codreanu nu a fost înregistrat în cursa electorală; Octavian Țîcu s-a lansat
oficial în Campania electorală pentru funcția de primar al municipiului Chișinău; Promisiunile
candidatului mișcării politice ,,Forța Nouă” Victor Chironda la funcția de primar general al
Chișinăului; Deputatul PDM Andrian Candu nemulțumit de activitatea comisiei de anchetă privind
frauda bancară; Consiliul Audiovizualului a decis să schimbe regulile de joc în campania electorală
pentru alegerile din 20 octombrie; Noi cazuri de utilizare a resurselor administrative de generare a
mesajelor discriminatorii utilizate de unii concurenți electorali; Un drum din Nisporeni este reparat
de două ori în decursul unui an; Galina Sajin candidat pe circumscripția nr. 50, la Vest de RM a
încălcat legislația electorală.
27.09.2019
Pe data de 27 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 24 de subiecte, dintre care 11 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
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Fostul președinte Petru Lucinschi este cercetat de Procuratura Anticorupție; Constantin
Țuțu este cercetat penal; Cea mai mare provocare pentru Guvern este să reda cetățenilor încrederea
în propria lor țară; Opinia Blocului ACUM referitor la discursul președintelui Igor Dodon de la
tribuna ONU; Cuplul prezidențial la New York; Moldova-1, în parteneriat cu Promo-Lex, va
organiza dezbateri electorale; Candidatul PSRM Ion Ceban a declarat că va implementa un proiect
de amenajare anuală a 4 000 de locuri noi de parcare pe întreg teritoriul municipiului; Octavian
Țîcu cere excluderea tuturor candidaților care au apărut pe panouri alături de Ilan Șor; Candidatul
PPEM Dumitru Țîra a lansat astăzi spotul de imagine pentru campania electorală 2019; CI Ruslan
Codreanu a contestat astăzi la CEC anularea deciziei Consiliului electoral de circumscripție; CEC
a stabilit regulile pentru procesul de votare.
28.09.2019
Pe data de 28 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 18 subiecte, dintre care 6 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Declarația făcută de premierul Maia Sandu; Dialogul strategic dintre țara noastră și SUA
s-a intensificat; Candidatul la funcția de primar al capitalei Victor Chironda intenționează să
inițieze proiectul municipal pentru instalarea panourilor solare; PLDM s-a lansat oficial în
campania electorală în r-nul Ialoveni; PN și-a prezentat candidații pentru funcția de primar și
consilieri locali și raionali la Ștefan-Vodă; Valerii Klimenco, candidatul PPȘ la funcția de primar
al capitalei vine cu promisiuni în fața oamenilor.
29.09.2019
Pe data de 29 septembrie 2019, postul de televiziune „Moldova-2” a difuzat, în total, în
cadrul principalului buletin informativ, 17 subiecte, dintre care 3 cu caracter social-politic:
Mesager, ora 21:30
Liderul regiunii separatiste transnistrene Vadim Krasnoselki s-a întâlnit cu Dmitrii Kozak;
Echipament de ultima generație și servicii medicale de înaltă calitate; PUN și-a anunțat candidații
la alegerile locale generale.

V. ALTE PROGRAME
În perioada 20-29 septembrie 2019, postul public de televiziune „Moldova-2” a difuzat
următoarele emisiuni: Buna dimineața, program matinal; Bună dimineața de weekend; Erudit
Café; Săptămâna sportivă; Cinemateca universală; Fillere; Legendele muzicii; O Demivorbă cu
Ilona Spătaru; Tezaur; Educație pentru carieră; Cu noi la teatru; Filme documentare și artistice.
Ciclul de emisiuni DW Новости, Настоящее время (știri externe retransmise de către
BBG) au fost difuzate pe parcursul întregii săptămâni la ore diferite.
Pur și Simplu – o emisiune produsă de Europa Liberă. Emisiunea abordează realitățile
socioeconomice din țară, conține reportaje de investigații, dar și despre modul de viață a
moldovenilor, este difuzată de luni până vineri la ore diferite.
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VI. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE EDUCAȚIE
ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul public de televiziune „Moldova-2” nu a difuzat publicitate
electorală și nici spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor.

VII. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ŞI DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul public de televiziune „Moldova-2” în
modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 20-29 septembrie 2019, nu a admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul public
de televiziune „Moldova-2” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă.
Prin urmare, se constată că postul public de televiziune „Moldova-2” nu a comis încălcări
de la prevederile legale cu privire la reflectarea campaniei electorale.
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RADIO MOLDOVA
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de postul public
de radio „Radio Moldova” în cadrul buletinelor de știri de la ora 17:00 (limba de difuzare: română),
19 știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 4 concurenți electorali,
precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 17 min. 31 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 12 min. 27 sec. (71,2%), urmat
de concurenții electorali – 05 min. 04 sec. (28,8%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:

PPR
3,5%

PSRM
1,5%

PDM
11,1%

ACUMDAPAS
12,7%

GUV
71,1%

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

Concurenți
electorali
GUV
ACUMDAPAS
PDM
PPR
PSRM

Timp total
12 min. 27 sec.
02 min. 14 sec.
01 min. 57 sec.
37 sec.
16 sec.

pozitivă
01 min. 01 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
10 min. 58 sec.
02 min. 14 sec.
01 min. 57 sec.
37 sec.
08 sec.

negativă
28 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
08 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și
PAS” – 12,7% (02 min. 14 sec.), urmat de PDM – cu 11,1% (01 min. 57 sec.) și PPR – cu 3,5%
(37 sec.), iar PSRM i-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 1,5% (16 sec.).
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Conotația reflectării concurenților electorali:
0:14:24
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:12:58
0:11:31
0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

PSRM

PPR

PDM

ACUMDAPAS

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova” a fost
într-o tonalitate neutră, unii fiind prezentați pozitiv, neutru și negativ. Guvernul a fost mediatizat
în tonalitate neutră, pozitivă, cât și negativă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:08:38

Timp Direct

Timp Indirect

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

PSRM

PPR

PDM

ACUMDAPAS

GUV

0:00:00

Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50
ACUMDAPAS, PDM, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat, în buletinele de știri
ale postului public de radio „Radio Moldova”, de apariții directe și indirecte, iar PPR și PSRM au
avut doar apariții indirecte.
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1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 20-29 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” nu
a reflectat activitatea candidaților electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50.

1.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Barbați
18,1%

Femei
81,9%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
femeilor fiind cea dominantă – 81,9% (09 min. 58 sec.), iar cota bărbaților a fost una
nesemnificativă – 18,1% (02 min. 12 sec.).
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II.

ALEGERI LOCALE GENERALE

2.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de postul public
de radio „Radio Moldova Tineret” în cadrul buletinelor de știri de la ora 17:00 (limba de difuzare:
română), 21 de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 15 concurenți
electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 19 min. 14 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 18 min. 04 sec. (93,9%), urmat de
Administrația Publică Locală (APL) – 01 min. 10 sec. (6,1%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:

PVE
0,4%

PNL
0,4%

PLDM
0,4%

PPPN
0,4%

POM
0,4%

PPR
0,4%

PSE
0,4%

PPDA
0,4%

PPȘ
28,9%

APL
6,1%
PL
6,8%
PDM
9,0%

MSPFN
9,0%
PPEM
14,0%
ACUMDAPAS
9,9%
PUN
12,9%

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

Concurenți
electorali
PPȘ
PPEM
PUN
ACUMDAPAS
MSPFN
PDM
PL
APL
PSE
PVE
PNL
PLDM
PPPN

Timp total
05 min. 33 sec.
02 min. 41 sec.
02 min. 29 sec.
01 min. 54 sec.
01 min. 44 sec.
01 min. 44 sec.
01 min. 19 sec.
01 min. 10 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.

pozitivă
18 sec.
14 sec.
0
32 sec.
15 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
03 min. 21 sec.
02 min. 27 sec.
02 min. 29 sec.
01 min. 22 sec.
01 min. 29 sec.
01 min. 44 sec.
01 min. 19 sec.
31 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.

negativă
01 min. 54 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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14.
15.
16.

POM
PPR
PPDA

05 sec.
05 sec.
05 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

05 sec.
05 sec.
05 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PPȘ – 28,9% (05 min. 33 sec.), urmat de PPEM
– cu 14 % (2 min. 41 sec.), PUN – 12,9% (02 min. 29 sec.), Blocul Electoral „ACUM Platforma
DA și PAS” – cu 9,9% (01 min. 54 sec.) și MSPFN – cu 9% (01 min. 44 sec.), iar PSE, PVE, PNL,
PLDM, PPPN, POM, PPR și PPDA le-au revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,4% (05
sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:

0:06:29
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

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

PPDA

PPR

POM

PPPN

PLDM

PNL

PVE

PSE

APL

PL

PDM

MSPFN

ACUMDAPAS

PUN

PPEM

PPȘ

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova” a fost într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă. PPȘ a avut o reflectare neutră, pozitivă și negativă datorită știrilor în care a
fost vizat. APL a fost mediatizat în tonalitate negativă și neutră.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:06:29

Timp Direct

Timp Indirect

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

PPPN

PLDM

PNL

PVE

PSE

PVP

MPSN

APL

PL

PPUSB

PDM

MSPFN

ACUMDAPAS

PUN

PPEM

PSRM

PPȘ

0:00:00

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

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, postul public de radio „Radio Moldova” a
reflectat toți candidații pentru Primăria mun.Chișinău și niciun candidat pentru Primăria mun.Bălți.
Reflectarea candidaților electorali:
T Cârnaț (PVP)
0.6%

V Voznoi (PSE)
0.6%

V Marinuța (PVE)
0.6%

L Ranogaeț (PNL)
0.6%

A Fetescu (PLDM)
0.6%I Diacov (PPPN)
0.6%

A Donică (MPSN)
0.6%

S Toma (POM)
0.6%
B Volosatîi (PPDA)
0.6%

V Cebotari (PDM)
1.2%

V Țurcanu (PPR)
0.6%

A Năstase (ACUMDAPAS)
2.2%
V Klimenco (PPȘ)
3.8%

D Chirtoacă (PL)
6.9%

I Ceban (PSRM)
32.5%

V Munteanu (PPUSB)
9.9%

O Țîcu (PUN)
13.2%

D Țîra (PPEM)
11.4%

V Chironda (MSPFN)
12.7%
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Detaliere:
Timp total

Conotație
neutră
03 min. 26 sec.
01 min. 48 sec.
01 min. 29 sec.
01 min. 19 sec.
01 min. 16 sec.
56 sec.
13 sec.
18 sec.
10 sec.
05 sec.
0 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.

pozitivă
39 sec.
0 sec.
15 sec.
14 sec.
05 sec.
0 sec.
18 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

04 min. 25 sec.
01 min. 48 sec.
01 min. 44 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 21 sec.
56 sec.
31 sec.
18 sec.
10 sec.
05 sec.
0 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.
05 sec.

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

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – 32,5% (04 min. 25 sec.),
urmat de O. Țîcu (PUN) – cu 13,2% (01 min. 48 sec.), V. Chironda (MSPFN) – cu 12,7% (01 min.
44 sec.), D. Țîra (PPEM) – cu 11,4% (01 min. 33 sec.) și V. Munteanu (PPUSB) – cu 09,9% (01
min. 21 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare au beneficiat A. Donică (MPSN), T.
Cârnaț (PVP), V. Voznoi (PSE), V. Marinuța (PVE), L. Ranogaeț (PNL), A. Fetescu (PLDM), I.
Diacov (PPPN), S. Toma (POM), V. Țurcanu (PPR) și B. Volosatîi (PPDA) – cu 0,6% (05 sec.).
Conotația reflectării candidaților electorali:
0:05:02
0:04:19

Timp Neg. (Partid)

Timp Neg. (Guvern)

Timp Neutr. (Partid)

Timp Neutr. (Guvern)

Timp Pos. (Partid)

Timp Pos. (Guvern)

0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

B Volosatîi

V Țurcanu

S Toma

I Diacov

A Fetescu

L Ranogaeț

V Marinuța

V Voznoi

T Cârnaţ

A Donică

V Cebotari

A Năstase

V Klimenco

D Chirtoacă

V Munteanu

D Țîra

V Chironda

0:00:00

O Țîcu

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

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

I Ceban

Nr.
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Conotația reflectării celor 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău în cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova” a fost
într-o tonalitate neutră, unii fiind reflectați neutru și pozitiv.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:03:36

Timp Direct

Timp Indirect

0:02:53

0:02:10

0:01:26

0:00:43

B Volosatîi

V Țurcanu

S Toma

I Diacov

A Fetescu

L Ranogaeț

V Marinuța

V Voznoi

T Cârnaţ

A Donică

V Cebotari

A Năstase

V Klimenco

D Chirtoacă

V Munteanu

D Țîra

V Chironda

O Țîcu

I Ceban

0:00:00

Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău,
reflectați de postul public de radio nominalizat, 5 au beneficiat de intervenții directe și apariții
indirecte, iar ceilalți având doar intervenții indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
5,4%

Barbați
94,6%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 94,6% (22 min. 16 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 5,4% (01 min. 17 sec.).
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III. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE ȘTIRI
În perioada de raport 20-29 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a
realizat 432 de subiecte, dintre care 180 de subiecte cu caracter social-politic.

41,66

Știri social - politice
Altele

58,34

20.09.2019
Pe data de 20 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 43 de subiecte, dintre care 23 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 20 subiecte dintre care 7
subiecte cu caracter social – politic: Procurorul general interimar, Dumitru Robu a solicitat
scoaterea imunității deputaților Vladimir Cebotari și Petru Jardan, care au participat în comisia de
concesionare a aeroportului Chișinău în 2013; Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități
a acceptat demersul procurorului general interimar, Dumitru Robu privind ridicarea imunității
deputatului partidului Șor, Petru Jardan; Fostul viceprimar al Capitalei, Nistor Grozavu a fost
audiat de CAN; Ex-procurorul general, Eduard Harunjen a fost audiat de membrii Comisiei de
anchetă pentru elucidarea circumstanțelor privind tentativa de puci anticonstituțional; Acțiunile
întreprinse de majoritatea parlamentară în procesul de reformare a justiției, a fost discutat în cadrul
unei întrevederi dintre spicherul Zinaida Greceanîi și un grup de experți, raportori ai Comisiei de
la Veneția; Începe campania pentru alegerile parlamentare în 4 circumscripțiile electorale
uninominale și pentru alegerile locale noi; O campanie cu genericul „Uniunea Europeană
Moldova, împreună mai puternici ” a fost lansată de UE împreună cu ministerul Educației Culturii
și Cercetării.
Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 7 subiecte dintre care 4
subiecte cu caracter social – politic: Procurorul general interimar, Dumitru Robu a solicitat
scoaterea imunității deputaților Vladimir Cebotari și Petru Jardan, care au participat în comisia de
concesionare a aeroportului Chișinău în 2013; Fostul viceprimar al Capitalei, Nistor Grozavu a
fost audiat de CAN; Începe campania pentru alegerile parlamentare în 4 circumscripțiile electorale
uninominale și pentru alegerile locale noi; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță
concurs pentru funcții vacante.
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 7 subiecte dintre care 4
subiecte cu caracter social – politic: Procurorul general interimar, Dumitru Robu a solicitat
scoaterea imunității deputaților Vladimir Cebotari și Petru Jardan, care au participat în comisia de
concesionare a aeroportului Chișinău în 2013; Procurorii anticorupție vor contesta hotărârea
Judecătoriei Chișinău în privința deputatelor Marina Tauber și Reghina Apostolova. Aceștia
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solicită arest preventiv în izolator pentru deputatul Marina Tauber și arest la domiciliu pentru
deputatul, Reghina Apostolova; Ex-procurorul general, Eduard Harunjen a fost audiat de membrii
Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor privind tentativa de puci anticonstituțional;
Fostul viceprimar al Capitalei, Nistor Grozavu a fost audiat de CNA.
21.09.2019
Pe data de 21 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 42 de subiecte, dintre care 23 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 14 subiecte dintre care 16
subiecte cu caracter social – politic: Prim-ministrul Maia Sandu a prezentat rezultatele vizitei sale
care a avut-o de curând în SUA; Președintele Igor Dodon a avut o întrevedere de lucru cu
ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Oficialii au discutat agenda
actuală a dialogului strategic dintre țările noastre; Președintele parlamentului, Zinaida Greceanîi
s-a întâlnit cu un grup de experți raportori ai Comisiei de la Veneția condus de secretarul adjunct
al comisiei, Simona Granata-Mengini; PLDM își prezintă candidații pentru campania electorală la
alegerile locale generale. Președintele formațiunii, Tudor Deliu, a declarat că PLDM are oameni
integri și demni de a participa și a câștiga în această campanie. La funcția de primar al Chișinăului,
PLDM a propus candidatura lui Alexandru Fetescu.
Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 5 subiecte dintre care 2
subiecte cu caracter social – politic: Maia Sandu a discutat cu reprezentanții ministerului de Justiție
SUA despre furtul miliardului din Republica Moldova; Igor Dodon a avut o întrevedere cu
consulul SUA, Darak Hongon unde au discutat despre proiectele strategice dintre aceste două țări.
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 8 subiecte dintre care 5
subiecte cu caracter social – politic: Prim-ministrul Maia Sandu a prezentat rezultatele vizitei sale
care a avut-o de curând în SUA; PLDM își prezintă candidații pentru campania electorală la
alegerile locale generale. Președintele formațiunii, Tudor Deliu, a declarat că PLDM are oameni
integri și demni de a participa și a câștiga în această campanie. La funcția de primar al Chișinăului,
PLDM a propus candidatura lui Alexandru Fetescu; Candidatul din partea „Uniunea Salvați
Basarabia”, Valeriu Munteanu s-a lansat în campania electorală pentru Primăria mun. Chișinău,
pe acoperișul unei clădiri „Porțile orașului”. Acesta susține că este singurul candidat cu proiecte
realiste de finanțare; Blocul ACUM, s-a lansat în campanie pentru alegerile locale din 20
octombrie. Liderul PAS, formațiunea care face parte din Blocul ACUM, Maia Sandu, a menționat
că în această campanie vine cu o echipă de oameni bine intenționați și pregătiți. Maia Sandu:
„Blocul ACUM vine cu o echipă bine intenționați, onești și profesioniști. Suntem determinați să
punem în fruntea primăriilor și a consiliilor locale oamenii cei mai buni, cei mai potriviți și din
fericire avem de unde alege. Am demonstrat a câta oară voință spre unitate și capacitate de
înțelegere”; Andrei Năstase s-a lansat în campania electorală pentru alegeri locale generale din 20
octombrie 2019.
22.09.2019
Pe data de 22 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 28 de subiecte, dintre care 9 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 9 subiecte dintre care 3
subiecte cu caracter social – politic: Șeful statului, Igor Dodon va întreprinde o vizită oficială la
New York; Spicherul, Zinaida Greceanîi a avut o întrevede cu președintele parlamentului
Republicii Kazahstan; Candidatul Partidului Popular Românesc, Vlad Țurcanu, s-a lansat în
campanie electorală la alegerile locale generale pentru funcția de primar al municipiului Chișinău.
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Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 3 subiecte dintre care 2
subiecte cu caracter social – politic: Șeful statului, Igor Dodon va întreprinde o vizită oficială la
New York; Zinaida Greceanîi merge la o întrevedere cu oficiali înalți în UE.
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 9 subiecte dintre care 4
subiecte cu caracter social – politic: Șeful statului, Igor Dodon va întreprinde o vizită oficială la
New York; Spicherul, Zinaida Greceanîi a avut o întrevede cu președintele parlamentului
Republicii Kazahstan; Candidatul Partidului Popular Românesc, Vlad Țurcanu, s-a lansat în
campanie electorală la alegerile locale generale pentru funcția de primar al municipiului Chișinău;
Valeriu Munteanu, candidat „USB” și-a prezentat programul electoral.
23.09.2019
Pe data de 23 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 59 de subiecte, dintre care 18 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 20 de subiecte dintre care
5 subiecte cu caracter social – politic: Deputatul PDM, Sergiu Sîrbu menționează că nu mai are
încredere în concursurile organizate de Comisia parlamentară Economie, Buget și finanțe; Igor
Dodon va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți lideri din SUA unde va participa la adunarea
generală a ONU. Ministrul de externe, Nicu Popescu a anunțat că îl va însoți pe șeful statului, la
New York. Săptămâna trecută și premierul Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Statele Unite
ale Americii; Deputatul Sergiu Litvinenco a declarat că concursul pentru funcția de procuror
general a fost stopat odată cu intrarea în vigoare pe 20 septembrie a legii procuraturii; Potrivit unui
interviu acordat de președintele RM, Igor Dodon portalului rus de știri „Комерсант”, portul
Giurgiulești ar putea fi preluat de anumiți investitori ruși; Se împlinesc 100 de zile de la investirea
Guvernului Sandu.
Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 13 subiecte dintre care 4
subiecte cu caracter social – politic: Deputatul Sergiu Litvinenco a declarat că concursul pentru
funcția de procuror general a fost stopat odată cu intrarea în vigoare pe 20 septembrie a legii
procuraturii; Deputatul Sergiu Litvinenco a declarat că concursul pentru funcția de procuror
general a fost stopat odată cu intrarea în vigoare pe 20 septembrie a legii procuraturii; Președintele
parlamentului, Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu președintele palatei reprezentative a
Parlamentului din Belorusia; Primăria municipiului Chișinău anunță că pe bulevardul Ștefan cel
Mare se petrec lucrări de instalare a plăcilor speciale pentru persoanele cu dezabilități, și anume
lipsa de văz.
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 8 subiecte dintre care 4
subiecte cu caracter social – politic: Deputatul Sergiu Litvinenco a declarat că Parlamentul a
adoptat noua lege cu privire la Procuratura Generală. Aceasta prevede că membrii Comisiei de
numire a procurorului general să fie ministrul Justiției, ex-procuror sau ex-judecător, expert
internațional cu experiență în domeniul procuraturii sau în lupta cu corupția. Toți membrii comisiei
trebuie să aibă reputația curată și un bagaj vast de experiență în domeniu; Președintele Partidului
Politic ȘOR, Ilan Șor, a anunțat că a dat startul campaniei electorale a formațiunii sale pentru
alegerile locale generale. Politicianul a anunțat în cadrul unei adresări video că, partidul său s-a
implicat activ în cursa electorală și a înregistrat candidați în majoritatea localităților din țară;
Primăria municipiului Chișinău a îndemnat locuitorii Capitalei și agenții economici care își
desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului să mențină în stare salubră teritoriile în care
activează și terenurile pe care le gestionează. Cetățenii care nu vor respecta aceste reguli riscă
amenzi; Primăria Chișinău a anunțat programul pentru Ziua Orașului din 14 octombrie.
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24.09.2019
Pe data de 24 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 50 de subiecte, dintre care 23 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 17 de subiecte dintre care
7 subiecte cu caracter social – politic: Deconspirarea schemelor de corupție, deblocarea asistenței
macro-financiare, reformarea justiției, revizuirea programelor de finanțare, restabilirea dialogului
cu partenerii externi sunt câteva realizări prezentate de premierul, Maia Sandu la o sută de zile de
guvernare. Maia Sandu a prezentat raportul de activitate a executivului alături de miniștri și viceminiștri; Activitatea Guvernului, Maia Sandu, a fost criticată de fostul premier, liderul PDM, Pavel
Filip. În cadrul unui briefing, Filip a menționat că actualul guvern a stopat proiectele inițiate de
fosta guvernare, a politizat cele mai importante instituții ale statului, a îndepărtat Republica
Moldova de valorile europene, a majorat tarifele la facturi, iar oamenii continuă să părăsească țara;
Ministrul Economiei a venit cu o replică către fostul premier, Pavel Filip. Brînzan a comunicat că
de fapt fosta guvernare ar fi agreat mai multe scheme. V. Brânzan: „Guvernul Filip a gestionat
scheme de sute de milioane care prejudiciau staul la Moldtelecom, Metal Feros, Calea Ferată și
alte întreprinderi. Guvernul Filip nu a făcut legi, pentru că legile veneau deja scrise de la GBS,
iar ministerele doar le ștampilau. Pe timpul guvernării Filip, Șor și Plahotniuc controlau
Aeroportul și Air Moldova. Noi acum oprim schemele lor de sute de milioane și asta îi doare pe
democrați. În privința cumetrilor, copiii mei s-au născut în SUA, nu am făcut nici o cumătrie și
am zero cumetri”; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se arată nedumerit de
discursul lui Leonid Manaco, rostit la ședința în plen din 23 septembrie a celei de a 42-a sesiune a
Consiliului pentru drepturile omului al ONU. Prin discursul său, reprezentantul oficial al regiunii
transnistrene la Moscova, cheamă direct comunitatea internațională să recunoască independența
Transnistriei în calitate de drept internațional. Ministerul de Externe consideră că astfel de
discursuri rostite de la tribuna instituțiilor ONU sunt provocatoare și contraproductive; La New
York președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a avut o întrevedere bilateral cu omologul său
bulgar. În cadrul dialogului, Dodon a apreciat drept foarte bune relațiile stabilite între țările noastre,
care continuă să se consolideze pe parcursul anilor; Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale
și Mediului nu s-a prezentat la audierile Comisiei de mediu în legătură cu implementarea legii
privind deșeurile; Primăria Capitalei este obligată să întreprindă acțiuni concrete pentru
soluționarea cât mai rapidă a problemei poluării râului Bâc în zona pieței agricole. Primăria are la
dispoziție o lună de zile, potrivit secretarul de stat al ministerului Agriculturii Dezvoltării
Regionale și Mediului, Iuliana Cantaragiu, situația deplorabilă în care a ajuns râul Bâc este o
consecință a intensificării activității pieței agricole din zonă, dar și a comercializării materialelor
de construcții. În replică, primarul interimar al Capitalei, Adrian Talmaci a dat asigurări că și în
prezent angajații primăriei lucrează în zonă.
Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 7 subiecte dintre care 3
subiecte cu caracter social – politic: Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului
amenință cu amendă Primăria municipiului dacă în decurs de o lună nu va fi curățit râul Bâc;
Deconspirarea schemelor de corupție, deblocarea asistenței macro-financiare, reformarea justiției,
revizuirea programelor de finanțare, restabilirea dialogului cu partenerii externi sunt câteva
realizări prezentate de premierul, Maia Sandu la o sută de zile de guvernare. Maia Sandu a
prezentat raportul de activitate a executivului alături de miniștri și vice-miniștri; Zinaida Greceanîi
a avut o întrevedere cu omologul său din Norvegia.
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 8 subiecte dintre care 6
subiecte cu caracter social – politic: 100 de zile de la învestirea Guvernului Sandu; Președintele
Parlamentului, Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu înalți oficiali din Germania; Victor
Chironda, candidatul Mișcării Social Politice „Forța Poporului” la funcția de primar al
municipiului Chișinău și-a prezentat programul electoral; Președintele Partidului Popular
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European, Eugen Sturza a anunțat că în această campanie, PPEM va fi activ pentru promovarea
lui Dumitru Țîra, candidatul partidului la funcția de primar al capitalei. Eugen Sturza, președintele
PPEM: „PPEM nu are de gând să stea cu mâinile încrucișate și să privească dintr-o parte toate
aceste ilegalități, pentru creditul de încredere a fost consumat demult, iar cetățenii merită mai
mult.” Eugen Sturza a mai anunțat că fostul președinte al PPEM, Iurie Leancă se retrage definitiv
de la șefia partidului și din viața politică; CEC a venit cu detalii privind buletinele de vot pentru
alegerile parlamentare de la 20 octombrie 2019; Primăria municipiului Chișinău, îndeamnă
locuitorii capitalei să facă ordine în curți pentru a fi pregătiți de sărbătoarea „Ziua orașului” din 14
octombrie.
25.09.2019
Pe data de 25 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 40 de subiecte, dintre care 23 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 14 de subiecte dintre care
8 subiecte cu caracter social – politic: UE va urmări dacă instituțiile din RM vor funcționa
independent, declarația a fost făcută de ambasadorul UE, Peter Mihalko. Rezultatele planului de
acțiuni realizate de UE pentru țara noastră, pentru anii 2017 – 2020, a fost discutat de ministrul
Afacerilor Externe, Nicu Popescu; Magistrații Curții de Apel Chișinău urmează să examineze
astăzi recursul procurilor anticorupție privind măsurile privative de libertate în privința deputatelor
Reghina Apostolova și Marina Tauber. Se menționează că din fracțiunea PPȘ, 4 deputați au rămas
fără imunitate; Procuratura Generală anunță evoluții pozitive în dosarul penal privind falsurile
introduse în acte publice de către un funcționar din parlamentul Republicii Moldova care au cauzat
un prejudiciu de circa 6 mil. de lei pentru bugetul de stat; Rezultatele unui sondaj; Candidatul
PDM, la funcția de idil al Capitalei, Vladimir Cebotari și-a prezentat programul electoral; Partidul
Patrioții Moldovei a fost exclus din cursa electorală; Consiliul electoral al Circumscripțiilor din
Comrat a refuzat să îl înregistreze în cursa electorală pe democratul, Dmitrii Manol; O platformă
de idei a fost lansată pe pagina web a Ministerul de Interne.
Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 9 subiecte dintre care 6
subiecte cu caracter social – politic: UE va urmări dacă instituțiile din RM vor funcționa
independent, declarația a fost făcută de ambasadorul UE, Peter Mihalko. Rezultatele planului de
acțiuni realizate de UE pentru țara noastră, pentru anii 2017 – 2020, a fost discutat de ministrul
Afacerilor Externe, Nicu Popescu; Magistrații Curții de Apel Chișinău urmează să examineze
astăzi recursul procurilor anticorupție privind măsurile privative de libertate în privința deputatelor
Reghina Apostolova și Marina Tauber. Se menționează că din fracțiunea PPȘ, 4 deputați au rămas
fără imunitate; Rezultatele unui sondaj; Candidatul PDM, la funcția de idil al Capitalei, Vladimir
Cebotari și-a prezentat programul electoral; Partidul Patrioții Moldovei a fost exclus din cursa
electorală; Consiliul electoral al Circumscripțiilor din Comrat a refuzat să îl înregistreze în cursa
electorală pe democratul, Dmitrii Manol.
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 7 subiecte dintre care 3
subiecte cu caracter social – politic: Guvernul a repartizat bani pentru repararea drumurilor
publice; Ministerul Finanțelor va fi responsabil de coordonarea și managementul resurselor
financiare în raport cu unele proiecte adoptate de Guvern; Guvernul a adoptat un proiect nou.
26.09.2019
Pe data de 26 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 49 de subiecte, dintre care 21 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 19 subiecte dintre care 8
subiecte cu caracter social – politic: Prim-ministrul a venit cu un mesaj către judecători; UE și
Consiliul Europei vor implementa două proiecte ce vor ajuta autoritățile moldovenești să
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consolideze în continuare eficiența și calitatea sistemului judiciar, precum și consolidarea
capacităților actorilor din sectorul justiției de a furniza justiție în conformitate cu standardele
europene; Trei acorduri importante semnate astăzi, la Chișinău; Aproximativ peste un an,
Republica Moldova și-ar putea diversifica sursele de energie și nu va mai fi dependent de un singur
furnizor; Oportunitățile de cooperare și dialogul intre instituțiile din domeniul de ramura energetic
din RM și SUA au fost abordate în cadrul întrevederii ministrului Afacerilor Externe, Nicu
Popescu cu secretarul pentru energie al SUA, Rik Pery; Igor Dodon s-a întâlnit cu Donald Trump;
Candidatul MSPFN, Victor Chironda, la funcția de primar al capital, și-a prezentat programul
electoral; Observatorii Promo Lex au menționat câteva nereguli admise de unii concurenți
electorali.
Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 8 subiecte dintre care 7
subiecte cu caracter social – politic: Prim-ministrul a venit cu un mesaj către judecători; UE și
Consiliul Europei vor implementa două proiecte ce vor ajuta autoritățile moldovenești să
consolideze în continuare eficiența și calitatea sistemului judiciar, precum și consolidarea
capacităților actorilor din sectorul justiției de a furniza justiție în conformitate cu standardele
europene; Trei acorduri importante semnate astăzi, la Chișinău; Aproximativ peste un an,
Republica Moldova și-ar putea diversifica sursele de energie și nu va mai fi dependent de un singur
furnizor; Oportunitățile de cooperare și dialogul intre instituțiile din domeniul de ramura energetic
din RM și SUA au fost abordate în cadrul întrevederii ministrului Afacerilor Externe, Nicu
Popescu cu secretarul pentru energie al SUA, Rik Pery; Igor Dodon s-a întâlnit cu Donald Trump;
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 4 subiecte cu caracter politic:
Prim-ministrul a venit cu un mesaj către judecători; UE și Consiliul Europei vor implementa două
proiecte ce vor ajuta autoritățile moldovenești să consolideze în continuare eficiența și calitatea
sistemului judiciar, precum și consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției de a furniza
justiție în conformitate cu standardele europene; Trei acorduri importante semnate între Republica
Moldova și Banca Europeană; Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu o delegație din Franța.
27.09.2019
Pe data de 27 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 63 de subiecte, dintre care 30 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 23 de subiecte dintre care
11 subiecte cu caracter social – politic: Declarațiile judecătorului de la Curtea de Apel Comrat,
Dumitru Furjenco din partea magistraților europeni pentru Democrație și Libertate; Declarațiile
judecătorului de la Curtea de Apel Comrat, Dumitru Furjenco din numele Asociației Europene a
Judecătorilor către Parlament; Comisia Parlamentară pentru investigarea fraudei bancare, urmează
să prezinte un nou raport pe marginea furtului miliardului; Discursul lui Igor Dodon în cadrul
dezbaterilor generale ale celei de-a 74 sesiune a Adunării Generale Națiunilor Unite; Poziția din
partea Blocului „ACUM” referitor la discursul lui Igor Dodon; Partidul Acțiune și Solidaritate își
exprimă dezacordul față de poziția incoerentă și inconsecventă a președintelui Igor Dodon în
problema prezenței trupelor militare ruse aflate ilegal pe teritoriul RM; Liderul PDM, Pavel Filip
spune că Dodon nu a cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul RM; Pentru fotoliul de primar
al capitalei urmează să lupte 19 candidați înregistrați de CEC; Judecătoria Chișinău a decis că
candidatul ACUM, Galina Sajin de pe circumscripția nr.50 a încălcat legislația electorală, folosind
imaginea prim-ministrului, Maiei Sandu într-un spot electoral; Consiliul Electoral al
circumscripției electorale uninominale nr.33 din municipiul Chișinău a refuzat înregistrarea a cinci
candidați care au depus dosarele pentru mandatul de deputat în Parlament; Revizuirea
metodologiei de formare a prețurilor la medicamente, contracararea achizițiilor dubioase de
medicamente și supra procurării de medicamente ajunse în termen de expirare, sunt doar câteva
teme abordate de către Ministrul Sănătății, Ale Nemerenco.
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Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 6 subiecte dintre care 4
subiecte cu caracter social – politic: Deputatul Blocului „ACUM”, Sergiu Letvinenco a menționat
că dacă va avea loc Adunarea Generală a Judecătorilor și dacă vor fi retrași Înalții Magistrați se va
ajunge la mari riscuri; Comisia Parlamentară pentru investigarea fraudei bancare, urmează să
prezinte un nou raport pe marginea furtului miliardului; Poziția din partea Blocului „ACUM”
referitor la discursul lui Igor Dodon de la tribuna ONU; Liderul PDM, Pavel Filip spune că Dodon
nu a cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul RM.
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 8 dintre care 4 subiecte cu
caracter politic: În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor, judecătorul de la Curtea de Apel
Comrat, Dumitru Jujenco a dat citire unei declarații în numele magistraților europeni pentru
Democrație și Libertate, dar și o adresare către Guvern, în care solicită să se abțină de la acțiuni
care ar submina libertatea activității judecătorilor; PPR califică inadmisibilă tentativa lui Igor
Dodon făcută ieri la ONU de a relativiza și modifica în mod discreționat poziția oficială a RM față
de armata rusă de ocupație, staționată în stânga Nistrului. PPR cheamă cele două partide de
guvernare care se declară pro europene PAS și PPDA să nu admită în numele unor beneficiari
politici de ordin intern, compromiterea de către partenerii lor socialiști a eforturilor Republicii
Moldova de ași consolida independența și retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării; Fostul
deputat PDM, Constantin Țuțu sub monitorizarea CAN; CEC nu a admis candidatura lui Ruslan
Codreanu în cursa electoral pentru alegeri locale generale.
28.09.2019
Pe data de 28 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 20 de subiecte, dintre care 4 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 7 subiecte dintre care 1
subiect cu caracter politic: Ministrul Afacerilor Externe și Integrării, Nicu Popescu, consideră că
participarea Moldovei la adunarea general a ONU, va permite să se extindă agenda relațiilor cu
alte țări cu Statele Unite.
Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 6 subiecte dintre care 2
subiecte cu caracter social – politic: Ministrul Afacerilor Externe și Integrării, Nicu Popescu,
consideră că participarea Moldovei la adunarea general a ONU, va permite să se extindă agenda
relațiilor cu alte țări cu Statele Unite; Președintele Igor Dodon, va merge într-o delegație în
Japonia.
Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 7 subiecte dintre care 1 subiect
cu caracter politic: Ministrul Afacerilor Externe și Integrării, Nicu Popescu, consideră că
participarea Moldovei la adunarea general a ONU, va permite să se extindă agenda relațiilor cu
alte țări cu Statele Unite.
29.09.2019
Pe data de 29 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova” a difuzat, în total,
în cadrul tuturor buletinelor de știri, 35 de subiecte, dintre care 6 cu caracter social-politic:
Radio Jurnal, ora 12:00
În cadrul buletinului informativ „Radio Jurnal” au fost difuzate 12 subiecte (Subiecte cu
caracter politic nu au fost difuzate).
Новости, ora 14:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 5 subiecte dintre care 1 subiect
cu caracter politic: În această săptămână, Republica Moldova a semnat 3 acorduri importante
pentru dezvoltarea economic a Republicii Moldova.
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Новости, ora 18:00
În cadrul buletinului informativ „Новости” au fost difuzate 7 subiecte dintre care 4 subiect
cu caracter politic: Igor Dodon a menționat că vizita sa în SUA, a fost una productivă; Ministrul
Afacerilor Externe și Integrării, Nicu Popescu, consideră că participarea Moldovei la adunarea
general a ONU, va permite să se extindă agenda relațiilor cu alte țări; Candidatul PPȘ, la funcția
de primar al capitalei, Valerii Klimenko a declarat că are soluții pentru rezolvarea problemelor în
mun. Chișinău; Candidatul PUN, la funcția de primar al capitalei, Octavian Țîcu a declarat că una
din prioritățile sale este lupta cu corupția din Primăria mun. Chișinău.

IV.

ALTE PROGRAME

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

V. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE EDUCAȚIE
ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul public de radio „Radio Moldova” nu a difuzat publicitate
electorală și spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor.

VI. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ŞI DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul public de radio „Radio Moldova” în
modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 20-29 septembrie 2019, nu a admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul public
de radio „Radio Moldova” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră,
pozitivă și negativă.
Prin urmare, se constată că postul public de radio „Radio Moldova” nu a comis încălcări
de la prevederile legale cu privire la reflectarea campaniei electorale.
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RADIO MOLDOVA TINERET
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de postul public
de radio „Radio Moldova Tineret” în cadrul buletinelor de știri de la ora 16:00 (limba de difuzare:
română), 3 știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 3 concurenți
electorali, precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 min. 01 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 43 sec. (70,6%), urmat de
concurenții electorali – 18 sec. (29,4%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PPSE
9,8%
PPR
9,8%

PUN
9,8%

GUV
70,5%

Detaliere:
Nr.
6.
7.
8.
9.

Concurenți
electorali
GUV
PPR
PPSE
PUN

Timp total

pozitivă

43 sec.
06 sec.
06 sec.
06 sec.

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

Conotație
neutră
43 sec.
06 sec.
06 sec.
06 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
PPR, PPSE și PUN au beneficiat de timp de emisie egal – câte 9,8% la sută.
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Conotația reflectării concurenților electorali:
0:00:52
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

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

PPSE

PPR

PUN

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova Tineret”
a fost într-o tonalitate neutră.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:00:52

Timp Direct

Timp Indirect

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

PPSE

PPR

PUN

GUV

0:00:00

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

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 20-29 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova
Tineret” nu a reflectat activitatea candidaților electorali înscriși pe circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50.
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1.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
0,0%

Barbați
100,0%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender.
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 2019, din volumul total de subiecte difuzate de postul public
de radio „Radio Moldova Tineret” în cadrul buletinelor de știri de la ora 16:00 (limba de difuzare:
română), 8 știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 12 concurenți
electorali, precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 03 min. 38 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 03 min. 21 sec. (92,2%), urmat de
Administrația Publică Locală (APL) – 17 sec. (7,8%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PVE
1,8%

PNL
1,8%

PUN
1,8%
PSRM
23,9%

PPPN
3,7%
PPUSB
3,7%
PLDM
4,1%
MSPFN
6,4%

PDM
18,8%

PPR
6,9%

APL
7,8%

PPȘ
9,6%

ACUMDAPAS
9,6%

Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Subiecți politici
PSRM
PDM
PPȘ
ACUMDAPAS
APL
PPR
MSPFN
PLDM
PPUSB
PPPN
PVE
PNL
PUN

Timp total
52 sec.
41 sec.
21 sec.
21 sec.
17 sec.
15 sec.
14 sec.
09 sec.
08 sec.
08 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

pozitivă
26 sec.
33 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
26 sec.
08 sec.
21 sec.
21 sec.
17 sec.
15 sec.
14 sec.
09 sec.
08 sec.
0 sec.
04 sec.
04 sec.
04 sec.

negativă
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
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Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PSRM – 23,9% (52 sec.), urmat de PDM – cu
18,8% (41 sec.), PPȘ și Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – cu 9,6% (21 sec.), PPR
– cu 6,9% (15 sec.), MSPFN – cu 6,4% (14 sec.), PLDM – cu 4,1% (09 sec.), PPUBS și PPPN –
cu 3,7% (08 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare au beneficiat PVE, PNL și PUN –
cu 1,8% (04 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:01:00
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

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

PUN

PNL

PVE

PPPN

PPUSB

PLDM

MSPFN

PPR

APL

ACUMDAPAS

PPȘ

PDM

PSRM

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova Tineret” a fost într-o tonalitate
neutră și pozitivă. PSRM și PDM au beneficiat de o reflectare neutră și pozitiv. De asemenea, PPN
a avut o reflectare pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:01:00
Timp Direct

Timp Indirect

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

PVE

PUN

PPPN

PPUSB

PLDM

MSPFN

PPR

APL

ACUMDAPAS

PPȘ

PDM

PSRM

0:00:00
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2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, „Radio Moldova Tineret” a reflectat 6
candidați pentru Primăria mun. Chișinău și niciunul pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali:
I Diacov PPPN
6,4%
V Munteanu PPUSB
6,4%
A Năstase
ACUMDAPAS
8,8%

I Ceban PSRM
33,6%

V Țurcanu PPR
12,0%

V Cebotari PDM
32,8%

Detaliere:
Nr.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Candidați electorali
I. Ceban (PSRM)
V. Cebotari (PDM)
V. Țurcanu (PPR)
A. Năstase (ACUMDAPAS)
V. Munteanu (PPUSB)
I. Diacov (PPPN)

Timp total
42 sec.
41 sec.
15 sec.
11 sec.
08 sec.
08 sec.

pozitivă
26 sec.
33 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
16 sec.
08 sec.
15 sec.
11 sec.
08 sec.
0 sec.

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

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – 33,6% (42 sec.), urmat de
V. Cebotari (PDM) – cu 32,8% (41 sec.), V. Țurcanu (PPR) – 12,0% (15 sec.) și A. Năstase
(ACUMDAPAS) – cu 8,8% (11 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare au beneficiat V.
Munteanu (PPUSB) și I. Diacov (PPPN) – cu 6,4% (08 sec.).
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Conotația reflectării candidaților electorali:
0:00:52

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

0:00:43

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

0:00:35
0:00:26
0:00:17
0:00:09

I Diacov

V Munteanu

A Năstase

V Țurcanu

V Cebotari

I Ceban

0:00:00

Conotația reflectării celor 6 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău în cadrul buletinelor de știri ale postului public de radio „Radio Moldova Tineret”
a fost într-o tonalitate neutră și pozitivă datorită contextului subiectelor în care au fost vizați.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
0:00:52

Timp Direct

Timp Indirect

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

I Diacov

V Munteanu

A Năstase

V Țurcanu

V Cebotari

I Ceban

0:00:00

Cei 6 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău,
reflectați de postul nominalizat, au fost reflectați doar de intervenții indirecte.
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2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
13,5%

Barbați
86,5%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 86,5% (02 min. 28 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 13,5% (23 sec.).

III. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE ȘTIRI
În perioada 20-29 septembrie 2019, rezultatele monitorizării au atestat că postul public de
radio ,,Radio Moldova Tineret” a difuzat, în cadrul tuturor buletinelor de știri, 28 de subiecte,
dintre care 11 subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual reprezintă
39,28% la sută din volumul total de știri difuzate.

Ponderea subiectelor social-politice
39,28

Subiecte social-politice
Altele

60,72

Astfel, subiectele cu caracter social-politic difuzate de postul public de radio „Radio
Moldova Tineret” au avut următoarele tematici:
20.09.2019
Parlamentul a decis ridicarea imunității deputatului PPȘ, Petru Jordan, pentru această
acțiune au votat deputații din coaliția PSRM-ACUM; Candidatul PSRM la Primăria Chișinău, Ion
Ceban și-a prezentat programul său electoral. El a declarat că are voință politică și soluții pentru
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rezolvarea tuturor problemelor din capitală, drept prioritate Ceban își propune lichidarea corupției
din structurile primăriei. O altă problemă importantă pentru Ion Ceban este repararea drumurilor
și trotuarelor după spusele sale locuitorii urbei vor avea acces online la informații despre reparația
străzilor și trotuarelor. Totodată, I. Ceban a declarat că are soluții și pentru mirosul urât din
Capitală.
23.09.2019
Conform celui mai recent studiu realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, dacă
Duminică ar avea loc alegerile locale în Capitală, Ion Ceban, candidatul PSRM ar acumula 35%
și candidatul ACUM, Andrei Năstase - 30% din voturi, iar Valeriu Munteanu ar lua cu 2% mai
puțin.
24.09.2019
Comisia Electorală Centrală a confirmat în ședință mai multe persoane responsabile de
finanțe, dar și a creditat experți și observatori în vederea monitorizării alegerilor din 20 octombrie
2019. După cum informează tribuna CEC, Igor Serotilă, a fost confirmat în calitate de reprezentant
cu drept de vot din partea MSPFN pentru perioada campaniei electorale. De asemenea, CEC a
menționat că noul trezorier pe perioada campaniei electorale va fi Pavel Bejenuță de la PLDM, iar
persoanele responsabile de finanțe vor fi reprezentanți ai partidelor: PUN, PNL, PVE, MSPFN;
Ministrul Economiei, Vadim Brînzan, a anunțat că ministerul Economiei anunță concursuri
publice pentru ocuparea funcțiilor de directori în patru companii de stat; Primăria mun. Chișinău
vine cu un apel către locuitorii orașului de a participa împreună cu autoritățile locale la
îmbunătățirea aspectului urbei în contextul pregătirii de sărbătoarea a hramului orașului Chișinău
din 14 octombrie.
25.09.2019
Candidatul PPR, Vlad Țurcanu a fost înregistrat oficial de către Consiliul Electoral de
Circumscripție în cursa electorală pentru funcția de primar al capitalei. De asemenea a fost
înregistrat și candidatul PPPN, Ivan Diacov, aceste susține că vine cu o echipă ambițioasă pentru
a schimba lucrurile în bine; Depolitizarea primăriei Chișinău, crearea unei infrastructuri moderne,
drumuri bune și luminate, transport public accesibil pentru toți, atragerea investitorilor, educație
de calitate, programe de integrare socială a pensionarilor sunt câteva din prioritățile menționate de
candidatul PDM la funcția de primar al mun. Chișinău, Vladimir Cebotari, care s-a lansat în
campanie electorală pentru alegerile generale locale din 20 octombrie 2019. Prezentatoarea îl
citează pe V. Cebotari: „Vom avea o primărie nepolitizată, mai puțin birocratizată, una modernă,
transparentă și în primul rând receptivă la problemele oamenilor. Vom construi Chișinăul așa
după cum și-l doresc oamenii cu drumuri bune și iluminate, curate cu aer bun”.
26.09.2019
Prezentatoarea amintește că ridicarea imunității deputatelor Marina Tauber și Reghina
Apostolova a fost solicitată de către procurorul general interimar, în plenul parlamentului în scopul
investigării fraudei bancare.
27.09.2019
În subiect se menționează că legea cu privire la numirea procurorului general a fost
schimbată, astfel, CSP ar urma să aleagă candidatul la funcția de procuror, dintr-o listă scurtă
prezentată de o comisie instituită de Ministerul Justiției; Consiliul Electoral al Circumscripției
Electorale Uninominale nr. 33 din municipiul Chișinău a refuzat înregistrarea unor candidați din
PPSE, PPR, PUN, care au depus dosarele pentru mandatul de deputat în parlament pentru alegerile
parlamentare noi din 20 octombrie 2019. Motivele care au stat la baza refuzului de a fi înregistrați
în cursa electorală s-a datorat faptului că listele electorale ale acestora s-au întocmit cu semnături
insuficiente validate.
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IV. ALTE PROGRAME
În perioada 20-29 septembrie 2019, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” a
difuzat o serie de emisiuni, în cadrul cărora nu au fost puse în discuție subiecte cu caracter
electoral: „Blugi vs cravate”; „Cuminte la Bac”; „Dimineți de weekend”; „Fierbinte show”;
„Liber după ore”; „Liberalizare”; „Libertate doză dublă”; „Lume liberă”; „S de la seară”;
„Știri RMT”; „Zbor liber”.

V. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE EDUCAȚIE
ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul public de radio „Radio Moldova Tineret” nu a difuzat
publicitate electorală și spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor.

VI. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ŞI DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul public de radio „Radio Moldova
Tineret în modul de reflectare a campaniei electorale, în perioada 20-29 septembrie 2019, nu a
admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, postul public
de radio „Radio Moldova Tineret” nu a comis încălcări de la prevederile legale cu privire la
reflectarea campaniei electorale.

67 din 103

PRIME
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 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), 53
de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 5 concurenți electorali,
precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 01 oră 05 min. 31 sec., dintre
care de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 40 min. 09 sec. (61,3%), urmați de
Guvernul Republicii Moldova – 25 min. 22 sec. (38,7%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PCRM
0,6%

PSRM
6.7%

PLDM
0,5%

PDM
23,5%

GUV
38,7%

ACUMDAPAS
30,0%

Detaliere:
Nr.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Concurenți
electorali
GUV
ACUMDAPAS
PDM
PSRM
PCRM
PLDM

Timp total
25 min. 22 sec
19 min. 39 sec.
15 min. 22 sec.
04 min. 28 sec.
22 sec.
18 sec.

pozitivă
01 min. 08 sec.
43 sec.
0 sec.
03 sec.
0 sec.
10 sec.

Conotație
neutră
19 min. 18 sec.
13 min. 10 sec.
15 min. 17 sec.
4 min. 07 sec.
22 sec.
08 sec.

negativă
04 min. 56 sec.
05 min. 46 sec.
05 sec.
18 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și
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PAS” – 30% (19 min. 39 sec.), urmat de PDM – cu 23,5% (15 min. 22 sec.) și PSRM – cu 6,7%
(04 min. 28 sec.), iar PLDM i-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,5% (18 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:

0:28:48
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:25:55
0:23:02
0:20:10
0:17:17
0:14:24
0:11:31
0:08:38
0:05:46
0:02:53

PLDM

PCRM

PSRM

PDM

ACUMDAPAS

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Prime” a fost într-o
tonalitate neutră, Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a fost reflectat și în tonalitate
negativă. Guvernul a fost mediatizat în tonalitate neutră, negativă și pozitivă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:23:02
Timp Direct

Timp Indirect

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

PLDM

PCRM

PSRM

PDM

ACUMDAPAS

GUV

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

1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 20-29 septembrie 2019, postul de televiziune „Prime” nu a reflectat
activitatea candidaților electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48
și 50.

1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Femei
31,1%

Barbați
68,9%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților este de 68,9% (37 min. 26 sec.), iar cota femeilor – de 31,1% (16 min. 54 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 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), 29
de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 19 concurenți electorali,
precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 42 min. 08 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 41 min. 17 sec. (97,9%), urmați de
Administrația Publică Locală (APL) – 51 sec. (2,1%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PPR
1,0%

PVP
0,8%

MPSN
0,7%

PNL
0,7%

PSE
0,7%

PLDM
0,6%

PPEM
1,8%
APL
2,1%
PPPN
3,9%

PPȘ
34,5%

PUN
5,6%

PPUSB
6,2%

MSPFN
6,4%

PSRM
11,2%

PL
6,6%

PDM
6,6%

ACUMDAPAS
10.06%

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

Concurenți
electorali
PPȘ
PSRM
ACUMDAPAS
PDM
PL
MSPFN
PPUSB
PUN
PPPN
APL
PPEM
PPR
PVP

Timp total
14 min. 18 sec.
04 min. 39 sec.
04 min. 23 sec.
02 min. 45 sec.
02 min. 44 sec.
02 min. 40 sec.
02 min. 35 sec.
02 min. 18 sec.
01 min. 36 sec.
51 sec.
45 sec.
24 sec.
19 sec.

pozitivă
10 sec.
01 min. 17 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
16 sec.
15 sec.
0 sec.
17 sec.
0 sec.
11 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
12 min. 08 sec.
02 min. 35 sec.
03 min. 06 sec.
02 min. 45 sec.
02 min. 28 sec.
02 min. 24 sec.
02 min. 20 sec.
02 min. 18 sec.
01 min. 07 sec.
51 sec.
34 sec.
14 sec.
19 sec.

negativă
02 min. 00 sec.
47 sec.
01 min. 17 sec.
0 sec.
16 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
12 sec.
0 sec.
0 sec.
10 sec.
0 sec.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MPSN
PNL
PSE
PLDM
POM
PPDA
PVE

18 sec.
18 sec.
17 sec.
15 sec.
13 sec.
13 sec.
13 sec.

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

18 sec.
18 sec.
17 sec.
15 sec.
13 sec.
13 sec.
13 sec.

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

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare au beneficiat: PPȘ – 34,5% (14 min. 18 sec.), urmat de
PSRM – cu 11,2% (04 min. 39 sec.), Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – cu 10,6%
(04 min. 23 sec.), PDM și PL – cu 6,6% (02 min. 45 sec. și, respectiv, 02 min. 44 sec.), iar de cea
mai mică pondere de mediatizare au beneficiat POM, PPDA și PVE – 0,5% (13 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:

0:17:17
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:14:24

0:11:31

0:08:38

0:05:46

0:02:53

PLDM

PSE

PNL

MPSN

PVP

PPR

PPEM

APL

PPPN

PUN

PPUSB

MSPFN

PL

PDM

ACUMDAPAS

PSRM

PPȘ

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului de televiziune „Prime” a fost într-o tonalitate neutră, pozitivă și
negativă. PPȘ, PSRM, ACUMDAPAS și PL au avut o reflectare neutră și negativă datorită știrilor
în care au fost vizați. APL a fost mediatizat în tonalitate neutră.
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Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:12:58

Timp Direct

Timp Indirect

0:11:31
0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

PLDM

PSE

PNL

MPSN

PVP

PPR

PPEM

APL

PPPN

PUN

PPUSB

MSPFN

PL

PDM

ACUMDAPAS

PSRM

PPȘ

0:00:00

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

2.3. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, postul de televiziune „Prime” a reflectat 19
candidați pentru Primăria mun. Chișinău și 1 candidat pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali:
S.Toma (POM) 1.0%
A.Fetescu (PLDM) 1.0%
V.Klimenco (PPȘ)
1.0%
V.Voznoi (PSE)
1.0%
T.Cârnaț(PVP)
1.0%
L.Ranogaeț (PNL)
1.0%

B.Volosatîi (PPDA) 1.0%

I Diacov (PPPN) 0.9%
V Țurcanu (PPR) 0.9%
V Marinuța (PVE)
0.8%

I Ceban (PSRM)
17.0%

A. Donică (MPSN)
1%
D Țîra (PPEM)
2.9%

A Năstase
(ACUMDAPAS)
14.8%

Renato Usatîi (BL)
5.2%
O Țîcu (PUN)
8.8%

V. Cebotari (PDM)
10%

D Chirtoacă (PL)
10.4%
V Munteanu (PPUSB)
9.9%

V Chironda (MSPFN)
10.2%
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Detaliere:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Timp total
04 min. 27 sec.
03 min. 52 sec.
02 min. 44 sec.
02 min. 40 sec.
02 min. 35 sec.
02 min. 35 sec.
02 min. 18 sec.
01 min. 22 sec.
45 sec.
18 sec.
18 sec.
17 sec.
17 sec.
16 sec.
15 sec.
15 sec.
15 sec.
14 sec.
14 sec.
13 sec.

pozitivă
01 min. 17 sec.
0 sec.
0 sec.
16 sec.
15 sec.
0 sec.
0 sec.
17 sec.
11 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
02 min. 33 sec.
02 min. 53 sec.
02 min. 28 sec.
02 min. 24 sec.
02 min. 20 sec.
02 min. 35 sec.
02 min. 18 sec.
53 sec.
34 sec.
18 sec.
18 sec.
17 sec.
17 sec.
16 sec.
15 sec.
15 sec.
15 sec.
14 sec.
14 sec.
13 sec.

negativă
37 sec.
59 sec.
16 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
12 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – 17% (04 min. 27 sec.),
urmat de A. Năstase (ACUMDAPAS) – cu 14,8% (03 min. 52 sec.), D. Chirtoacă (PL) – 10,4%
(02 min. 44 sec.), V. Chironda (MSPFN) – cu 10,2% (02 min. 40 sec.) și V. Munteanu (PPUSB)
– cu 9,9% (02 min. 35 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat V. Marinuța
(PVE) – 0,8% (13 sec.).
Conotația reflectării candidaților electorali:
0:05:02

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

0:04:19

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

0:03:36
0:02:53
0:02:10
0:01:26
0:00:43

V Marinuța
(PVE)

V Țurcanu (PPR)

I Diacov (PPPN)

B Volosatîi
(PPDA)

S Toma (POM)

A Fetescu
(PLDM)

V Klimenco (PPȘ)

V Voznoi (PSE)

T Cârnaţ (PVP)

L Ranogaeț
(PNL)

A Donică (MPSN)

D Țîra (PPEM)

O Țîcu (PUN)

Renato Usatîi
(BL)

V Chironda
(MSPFN)
V Munteanu
(PPUSB)
V Cebotari
(PDM)

D Chirtoacă (PL)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

I Ceban (PSRM)

0:00:00
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Conotația reflectării celor 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău și 1 candidat pentru Primăria mun. Bălți în cadrul buletinelor de știri ale postului
de televiziune „Prime” a fost într-o tonalitate neutră, pozitivă și negativă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:

0:04:19
Timp Direct

Timp Indirect

0:03:36

0:02:53

0:02:10

0:01:26

0:00:43

V Marinuța (PVE)

V Țurcanu (PPR)

I Diacov (PPPN)

B Volosatîi (PPDA)

S Toma (POM)

A Fetescu (PLDM)

V Klimenco (PPȘ)

V Voznoi (PSE)

T Cârnaţ (PVP)

L Ranogaeț (PNL)

A Donică (MPSN)

D Țîra (PPEM)

Renato Usatîi (BL)

O Țîcu (PUN)

V Cebotari (PDM)

V Munteanu (PPUSB)

V Chironda (MSPFN)

D Chirtoacă (PL)

A Năstase
(ACUMDAPAS)

I Ceban (PSRM)

0:00:00

Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
1 candidat pentru Primăria mun. Bălți, reflectați de postul nominalizat, 8 au beneficiat de
intervenții directe și apariții indirecte, iar 12 candidați – doar de intervenții indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
15,3%

Barbați
84,7%
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Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 84,7% (34 min. 04 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 15,3% (06 min. 08 sec.).

III. ACCESUL PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ŞI VĂZ LA
SERVICIILE DE PROGRAME AUDIOVIZUALE CU CARACTER ELECTORAL
Postul de televiziune „Prime” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu
deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri
de la ora 15:00.

VI. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE ȘTIRI
În perioada 20-29 septembrie 2019, rezultatele monitorizării au atestat că postul de
televiziune „Prime” a difuzat, în cadrul tuturor buletinelor de știri, 713 subiecte, dintre care 312
subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual reprezintă 43,80 la sută din
volumul total de știri difuzate.

Ponderea subiectelor social-politice
43,80%

Subiecte social-politice
Altele

56,20%

Astfel, în perioada 20-29 septembrie 2019, subiectele cu caracter social-politic difuzate de
postul de televiziune „Prime” au avut următoarele tematici:
20.09.2019
La data de 20 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 74 de subiecte dintre care 42 știri relatează situația politică din țară:
Primele știri, ora: 06:00
„Cebotari, fără imunitate”; „În vizorul PG”. Deputatul Partidului ȘOR, Petru Jardan riscă
să rămână fără imunitate; „Revine în Parlament”. Reghina Apostolova se va afla 30 de zile sub
control judiciar; „Se răresc rândurile”. Țîcu: Deputații Reniță și Carp ar putea părăsi fracțiunile;
„Primiți la Casa Albă”. Delegația Moldovei în vizită oficială la Casa Albă; „Cerere amânată”.
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Inspecția Judiciară verifică semnăturile unor magistrați; „Protest la președinție”. Membrii unui
partid, împotriva vizitei lui Dmitrii Kozak; „Lupta acerbă”. 21 de candidați și-au dat candidatura
pentru funcția de primar al capitalei; „De Facto”. Au fost comentate plecările membrilor din
ACUM, inclusiv plecarea lui Octavian Țâcu.
Primele știri, ora: 07:00
„Înțelegeri cu ușa închisă”. Ședința comisiei moldo-ruse, organizată fără presă.
Primele știri, ora: 09:00
„Cebotari, fără imunitate”. Deputatul PDM, Vladimir Cebotari a rămas fără imunitate;
„Nistor Grozavu, reținut”. Este cercetat pentru depășirea atribuțiilor de serviciu; „Start campanie
electorală”. La scrutinul din 20 octombrie vor fi aleși 900 de primari; „OSCE oferă asistență”.
Organizația propune expertiza munițiilor de la Cobasna.
Primele știri, ora: 12:00
„Descinderi la „Edilitate””. Au fost ridicate mai multe documente care fi false; „Grozavu,
la Procuratură”. Este cercetat pentru depășirea atribuțiilor de serviciu; „Dodon, revoltat”.
Propunerea ministrului Mincu a provocat reacții dure; „OSCE oferă asistență”. Organizația
propune expertiza munițiilor de la Cobasna; „Dosarul aeroportului”. Au fost efectuate percheziții
la patru bănuiți, inclusiv în locuința democratului Vladimir Cebotari.
Primele știri, ora: 15:00
„Cercetat de procurori”. Grozavu a fost reținut; „O nouă solicitare”. PG vrea ridicarea
imunității unui ales la fracțiunii ȘOR, Petru Jardan; „Descinderi la „Edilitate””. Au fost ridicate
mai multe documente care fi false; „Dodon, revoltat”. Propunerea ministrului Mincu a provocat
reacții dure; „Dosarul aeroportului”. Au fost efectuate percheziții la patru bănuiți, inclusiv în
locuința democratului Vladimir Cebotari; „OSCE oferă asistență”. Organizația propune expertiza
munițiilor de la Cobasna.
Primele știri, ora: 18:00
„Percheziții în locuința unui democrat”. Au fost efectuate percheziții la patru bănuiți,
inclusiv în locuința democratului Vladimir Cebotari; „Din nou la audieri”. Grozavu a fost reținut;
„OSCE oferă asistență”. Organizația propune expertiza munițiilor de la Cobasna; „Lupta
judecătorilor”; „Deputat fără imunitate”. Petru Jardan a rămas fără imunitate; „Raportul
realizărilor false”. Andrei Năstase a prezentat un raport de activitate la Ministerul de Interne;
„Președintele, revoltat”. Propunerea ministrului Mincu a provocat reacții dure.
Primele știri, ora: 21:00
„Jardan, fără imunitate”; „OSCE oferă asistență”. Organizația propune expertiza
munițiilor de la Cobasna; „Start campaniei locale”; „Vrea o capitală SMART”. Candidatul
PSRM, Ion Ceban și-a prezentat programul electoral; „Atac la presă”. Alexandru Slusari a
declarat că jurnaliștii de la „Prime” și „Publika” au fost finanțate din miliardul furat; „Prime atacat
fără probe”. Reporterul „PRIME” relatează declarațiile deputatului Slusari; „Acuzații nefondate”.
„PRIME” respinge acuzațiile lui Slusari; „Dosarul aeroportului”. Au fost efectuate percheziții la
patru bănuiți, inclusiv în locuința democratului Vladimir Cebotari; „Dodon, revoltat”. Propunerea
ministrului Mincu a provocat reacții dure; „PSRM împotrivă”. Știre despre cedarea frecvenței
„Canal 2” în favoarea postului de televiziune „TVR Moldova”.
21.09.2019
La data de 21 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 55 de subiecte, dintre care 27 știri relatează situația politică din
țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Deputat fără imunitate”; „Atac la presă”. Alexandru Slusari a declarat că jurnaliștii de
la „Prime” și „Publika”, că au fost finanțate din miliardul furat; „Nu ne sperie”. „Lupta pentru
încredere”; „Inițiativele lui Ion Ceban”. Candidatul PSRM, Ion Ceban și-a prezentat planul de
acțiuni.
Primele știri, ora: 04:00
„Înțelegeri cu ușa închisă”. Ședința comisiei moldo-ruse, organizată fără presă.
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Primele știri, ora: 05:00
„OSCE oferă asistență”. Organizația propune expertiza munițiilor de la Cobasna; „Cerere
amânată”. Inspecția Judiciară verifică semnăturile unor magistrați.
Primele știri, ora: 06:00
„Jardan, fără imunitate”; „OSCE oferă asistență”. Organizația propune expertiza
munițiilor de la Cobasna; „Start campaniei electorale”; „Vrea o capitală SMART”. Candidatul
PSRM, Ion Ceban și-a prezentat programul electoral; „Atac la presă”. Alexandru Slusari a
declarat că jurnaliștii de la „Prime” și „Publika”, că au fost finanțate din miliardul furat; „Prime
atacat fără probe”. Reporterul „PRIME” relatează declarațiile deputatului Slusari; „Acuzații
nefondate”. „PRIME” respinge acuzațiile lui Slusari; „Dosarul aeroportului”. Au fost efectuate
percheziții la patru bănuiți, inclusiv în locuința democratului Vladimir Cebotari; „Dodon,
revoltat”. Propunerea ministrului Mincu a provocat reacții dure; „PSRM împotrivă”. Știre despre
cedarea frecvenței „Canal 2” în favoarea postului de televiziune „TVR Moldova”.
Primele știri, ora: 15:00
„Reclamă presiuni”. Inspecția Judiciară verifică semnăturile unor magistrați; „Noi
neînțelegeri”. Știre despre frecvența care va fi transmisă postului TV „TVR Moldova”; „Noi
detalii”. Știre despre raportul prezentat de Slusari privind finanțarea „PRIME” și „PUBLIKA”;
„Maia a recunoscut”. Maia Sandu a votat pentru concesionarea aeroportului; „Lansare cu
năbădăi”. Valeriu Munteanu și Andrei Năstase și-au prezentat obiectivele pentru Primăria
capitalei.
Primele știri, ora: 21:00
„Aruncă săgeți”. Igor Dodon a vorbit despre eficiența Cabinetului de Miniștri condus de
colega sa de coaliție, Maia Sandu; „Reclamă presiuni”. Unii judecători spun că sunt intimidați de
membrii CSM. Anterior președintele interimar CSM a negat aceste acuzații; „Noi neînțelegeri”.
Știre despre acordarea frecvenței TVR Moldova; „Lansare cu năbădăi”. Andrei Năstase și Valeriu
Munteanu s-au lansat în campanie electorală. Munteanu a adus critici în adresa liderului PPDA.
Năstase a comentat acuzațiile.
22.09.2019
La data de 22 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 46 de subiecte dintre care 18 știri relatează situația politică din țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Reclamă presiuni”. Inspecția Judiciară verifică semnăturile unor magistrați; „Noi
neînțelegeri”. Știre despre frecvența care va fi transmisă postului TV „TVR Moldova”; „Noi
detalii”. Știre despre raportul prezentat de Slusari privind finanțarea „PRIME” și „PUBLIKA”;
„Maia a recunoscut”. Maia Sandu a votat pentru concesionarea aeroportului; „Lansare cu
năbădăi”. Valeriu Munteanu și Andrei Năstase și-au prezentat obiectivele pentru Primăria
capitalei.
Primele știri, ora: 06:00
„Aruncă noi săgeți”. Dodon a criticat activitatea guvernului Sandu; „Reclamă presiuni”.
Inspecția Judiciară verifică semnăturile unor magistrați; „Noi neînțelegeri”. Știre despre frecvența
care va fi transmisă postului TV „TVR Moldova”; „Lansare cu năbădăi”. Valeriu Munteanu și
Andrei Năstase și-au prezentat obiectivele pentru Primăria capitalei.
Primele știri, ora: 18:00
„Un nou împrumut”. Moldova poate accesa cele 46,1 mln de dolari de la FMI; „S-a lansat
în cursă”. Vlad Țurcanu s-a lansat în cursa electorală; „Din nou luptă”. Dorin Chirtoacă s-a lansat
în cursa electorală.
Primele știri, ora: 21:00
„O nouă denumire”. Dorin Chirtoacă: „Alianța PSRM-ACUM se numește „AMIN”; „Noi
detalii”. Știre despre declarațiile lui Slusari privind finanțarea „PRIME ” și „PUBLIKA” din
miliardul furat; „Maia Sandu”. Vladimir Cebotari a declarat că este acuzat pentru același lucru pe
care l-ar fi făcut și Maia Sandu. Ea a venit cu declarații; „Nu renunță la idee”. Georgeta Mincu
insistă ca în meniul școlar să fie introdus mustul de struguri; „Un oraș verde și sigur”. Vlad
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Țurcanu și-a prezentat programul electoral. A adus acuzații Alianței PSRM-ACUM, Ion Ceban. A
fost prezentată a doua sursă; „Și-a anunțat prioritățile”. Dorin Chirtoacă și-a prezentat planul de
acțiuni.
23.09.2019
La data de 23 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 85 de subiecte, dintre care 28 știri relatează situația politică din
țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Un nou împrumut”. Moldova poate accesa cele 46,1 mln de dolari de la FMI; „S-a lansat
în cursă”. Vlad Țurcanu s-a lansat în cursa electorală; „Din nou luptă”. Dorin Chirtoacă s-a lansat
în cursa electorală.
Primele știri, ora: 06:00
„O nouă denumire”. Dorin Chirtoacă: „Alianța PSRM-ACUM se numește „AMIN”; „Noi
detalii”. Știre despre declarațiile lui Slusari privind finanțarea „PRIME ” și „PUBLIKA” din
miliardul furat; „Maia Sandu”. Vladimir Cebotari a declarat că este acuzat pentru același lucru pe
care l-ar fi făcut și Maia Sandu. Ea a venit cu declarații; „Nu renunță la idee”. Georgeta Mincu
insistă ca în meniul școlar să fie introdus mustul de struguri; „Un oraș verde și sigur”. Vlad
Țurcanu și-a prezentat programul electoral. A adus acuzații Alianței PSRM-ACUM, Ion Ceban. A
fost prezentată a doua sursă; „Și-a anunțat prioritățile”. Dorin Chirtoacă și-a prezentat planul de
acțiuni.
Primele știri, ora: 07:00
„Un nou împrumut”. Moldova poate accesa cele 46,1 mln de dolari de la FMI.
Primele știri, ora: 08:00
Buletinul informativ „Primele Știri” de la ora 08:00 a difuzat 4 subiecte fără conținut
politic.
Primele știri, ora: 09:00
„Răfuială politică”. Astfel califică invitații „Replica”, ultimele evenimente. Nu există
acuzații.
Primele știri, ora: 12:00
„100 zile de guvernare”. Guvernul Sandu a fost recunoscut după o criză majoră.
Primele știri, ora: 15:00
„Susțin patru partide”. Sondaj: PSRM, PAS, PPDA și PDM ar accede în Parlament;
„Concurs amânat”. Parlamentul ar urma să aleagă un candidat la șefia ANRE; „Răfuială
politică”. Astfel califică invitații „Replica”, ultimele evenimente. Nu există acuzații; „Nu deschid
dosar penal”. PD nu a comentat vreun element de finanțare ilegală.
Primele știri, ora: 18:00
„Fiul pentru tată”. Fiul lui Nistor Grozaru aduce acuzații lui Andrei Năstase. MAI nu a
răspuns; „Susțin patru partide”. Sondaj: PSRM, PAS, PPDA și PDM ar accede în Parlament;
„PDM- Guvernul scumpirilor” Pavel Filip a prezentat un raport de alternativă. Reprezentanții
Executivului nu au reacționat la raportul prezentat de democrați.
Primele știri, ora: 21:00
„Încă un tur în capitală”; „Sesizare la CC”. Deputații PDM contestă legea privind
reformarea procuraturii; „Nu deschid dosar”. PA nu a constatat vreun element de finanțare ilegală;
„PDM- Guvernul scumpirilor”. Pavel Filip a prezentat un raport de alternativă; „Susțin patru
partide”. Sondaj; „Răfuială politică”. Astfel califică invitații „Replica”, ultimele evenimente. Nu
există acuzații; „Reținut pentru agresiune”. Pavel Grigoriuc a ajuns după gratii din nou; „Năstase
acuzat”. Fiul lui Nistor Grozavu îl acuză pe ministrul de interne de arestarea tatălui său. Ministrul
de Interne nu a comentat acuzațiile și nici ofițerul de presă al MAI; „Reținute ilegal”. Deputatul
PPȘ, Denis Ulanov susține că Marina Tauber și Reghina Apostolova au fost reținute înainte să li
se ridice imunitatea parlamentară.
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24.09.2019
La data de 24 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 87 de subiecte dintre care 36 știri relatează situația politică din
țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Raport alternativ”. PDM a prezentat un raport al noului Guvern; „Răfuială politică”.
Astfel califică invitații „Replica”, ultimele evenimente. Nu există acuzații; „Replici
contradictorii”. PDM au depus o sesizare privind legea procuraturii.
Primele știri, ora: 04:00
„Un nou împrumut”. Moldova poate accesa cele 46,1 mln de dolari de la FMI.
Primele știri, ora: 05:00
Buletinul informativ „Primele Știri” de la ora 05:00 a difuzat 4 subiecte fără conținut
politic.
Primele știri, ora: 06:00
„Sesizare la CC”. Deputații PDM contestă legea privind reformarea procuraturii; „Nu
deschid dosar”. PA nu a constatat vreun element de finanțare ilegală; „PDM- Guvernul
scumpirilor”. Pavel Filip a prezentat un raport de alternativă; „Susțin patru partide”. Sondaj;
„Răfuială politică”. Astfel califică invitații „Replica”, ultimele evenimente. Nu există acuzații;
„Reținut pentru agresiune”. Pavel Grigoriuc a ajuns după gratii din nou; „Năstase acuzat”. Fiul
lui Nistor Grozavu îl acuză pe ministrul de interne de arestarea tatălui său. Ministrul de Interne nu
a comentat acuzațiile și nici ofițerul de presă al MAI; „Reținute ilegal”. Deputatul PPȘ, Denis
Ulanov susține că Marina Tauber și Reghina Apostolova au fost reținute înainte să li se ridice
imunitatea parlamentară.
Primele știri, ora: 07:00
Buletinul informativ „Primele Știri” de la ora 07:00 a difuzat 4 subiecte fără conținut
politic.
Primele știri, ora: 08:00
„O nouă miză”. Portul Giurgiulești ar putea fi preluat de investitorii ruși; „Ultimatum
pentru primărie”. APL, obligat să curețe râul Bâc.
Primele știri, ora: 09:00
„Sinistrații, nemulțumiți”. Știre despre sinistrații de la Otaci; „O nouă miză”. Portul
Giurgiulești ar putea fi preluat de investitorii ruși; „Ultimatum pentru primărie”. APL, obligat să
curețe râul Bâc.
Primele știri, ora: 12:00
„Guvernul, la raport”. Maia Sandu a prezentat raportul pentru 100 de zile; „Discurs
scandalos”. Autoritățile de la Tiraspol cer independența regiunii.
Primele știri, ora: 15:00
„Guvernul, la raport”. Maia Sandu a prezentat raportul pentru 100 de zile; „Din nou în
sistem”. CSM l-a restabilit în funcția de judecător pe Gheorghe Balan; „Discurs scandalos”.
Autoritățile de la Tiraspol cer independența regiunii; „Sesizare respinsă de CC”. Știre despre
reținerea Marinei Tauber și Reghina Apostolova.
Primele știri, ora: 18:00
„S-a prezentat în instanță”. Petru Jardan a revenit în țară; „20 minute de metafore”. Maia
Sandu a prezentat raportul pentru 100 de zile; „Acuzați de incompetență”. Eugen Sturza:
Guvernarea aruncă țara în brațele Rusiei.
Primele știri, ora: 21:00
„Guvernul, la raport”. Maia Sandu a prezentat raportul pentru 100 de zile; „Acuzați de
incompetență”. Eugen Sturza: Guvernarea aruncă țara în brațele Rusiei.; „Scumpirile se țin lanț”.
Analiză a prețurilor pentru servicii și alimente; „Din nou în sistem”. CSM l-a restabilit în funcția
de judecător pe Gheorghe Balan; „Rămân pe drumuri”. Știre despre sinistrații de la Otaci; „S-a
prezentat în instanță”. Petru Jardan a revenit în țară; „S-a lansat în campanie”. Victor Chironda
s-a lansat în campanie; „Acuzații grave”. Acuzații grave în adresa CEC, candidatul ACUM,
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Andrei Năstase se bucură de protecția CEC; „De facto”. Valeriu Frumusachi a comentat
evenimentele politice ale zilei.
25.09.2019
La data de 25 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 86 de subiecte dintre care 42 de știri relatează situația politică din
țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Acuzații grave”. Acuzații grave în adresa CEC, candidatul ACUM, Andrei Năstase se
bucură de protecția CEC; „O nouă forță”. Victor Chironda s-a lansat în campanie; „Sinistrații,
nemulțumiți”. Știre despre sinistrații de la Otaci.
Primele știri, ora: 04:00
Buletinul informativ „Primele Știri” de la ora 04:27:36 a difuzat 4 subiecte fără conținut
politic.
Primele știri, ora: 05:00
„O nouă miză”. Portul Giurgiulești ar putea fi preluat de investitorii ruși; „Ultimatum
pentru primărie”. APL, obligat să curețe râul Bâc.
Primele știri, ora: 06:00
„Guvernul, la raport”. Maia Sandu a prezentat raportul pentru 100 de zile; „Acuzați de
incompetență”. Eugen Sturza: Guvernarea aruncă țara în brațele Rusiei; „Scumpirile se țin lanț”.
Analiză a prețurilor pentru servicii și alimente; „Din nou în sistem”. CSM l-a restabilit în funcția
de judecător pe Gheorghe Balan; „Rămân pe drumuri”. Știre despre sinistrații de la Otaci; „S-a
prezentat în instanță”. Petru Jardan a revenit în țară.; „S-a lansat în campanie”. Victor Chironda
s-a lansat în campanie; „Acuzații grave”. Acuzații grave în adresa CEC, candidatul ACUM,
Andrei Năstase se bucură de protecția CEC; „De facto”. Valeriu Frumusachi a comentat
evenimentele politice ale zilei.
Primele știri, ora: 07:00
„Sandu dă explicații”. Sandu spune de ce Dodon merge la ONU; „Procurori insistă”.
Aceștia cer arest în izolator pentru Marina Tauber; „Nu pot găsi o soluție”. Despre reparația străzii
31 august.
Primele știri, ora: 08:00
„Zi decisivă”. Pavel Grigorciuc riscă să stea 30 de zile în izolator; „Acuzații grave”.
Acuzații grave în adresa CEC, candidatul ACUM, Andrei Năstase se bucură de protecția CEC.
Primele știri, ora: 09:00
„Procurori insistă”. Aceștia cer arest în izolator pentru Marina Tauber; „Sandu dă
explicații”. Sandu spune de ce Dodon merge la ONU; „Nu pot găsi o soluție”. Despre reparația
străzii 31 august.
Primele știri, ora: 12:00
„Cu un candidat mai puțin”. Serghei Scripnic a fost exclus din cursa pentru primar;
„Acuzații grave”. Acuzații grave în adresa CEC, candidatul ACUM, Andrei Năstase se bucură de
protecția CEC; „Sandu dă explicații”. Sandu spune de ce Dodon merge la ONU.
Primele știri, ora: 15:00
„În pragul unei crize”. Livrarea gazelor către Moldova ar putea fi imposibilă; „S-a lansat
în campanie”. Vladimir Cebotari s-a lansat în campanie electorală; „Cu un candidat mai puțin”.
Serghei Scripnic a fost exclus din cursa pentru primar.
Primele știri, ora: 18:00
„Cu un candidat mai puțin”. Serghei Scripnic a fost exclus din cursa pentru primar; „S-a
lansat în campanie”. Vladimir Cebotari s-a lansat în campanie electorală; „În pragul unei crize”.
Livrarea gazelor către Moldova ar putea fi imposibilă.
Primele știri, ora: 21:00
„Reclamă presiuni politice”. Un martor ar fi presat să își schimbe depozițiile; „PRIME TV
reclamă presiuni”. Prime condamnă acțiunile lui Chiril Moțpan; „Refuzul Înaltei Curți”. Știre
despre Legea Procuraturii; „În pragul unei crize”. Livrarea gazelor către Moldova ar putea fi
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imposibilă; „Concurenți cu șanse mari”. Sondaj; „S-a lansat în campanie”. Vladimir Cebotari sa lansat în campanie electorală; „Purtat pe drumuri”. Ruslan Codreanu nu este înregistrat în cursa
electorală; „Promisiuni electorale”. Dumitru Țâra și-a prezentat programul electoral; „Protest la
Curtea de Apel”. Instanța a amânat ședința în privința deputaților ȘOR; „Străzi pline de cratere”.
Știre despre drumurile cu gropi; „De facto”. Valeriu Frumusachi a comentat evenimentele politice
ale zilei.
26.09.2019
La data de 26 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 87 de subiecte dintre care 46 de știri relatează situația politică din
țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Promisiuni electorale”. Dumitru Țâra și-a prezentat programul electoral; „Concurenți cu
șanse mari”. Sondaj; „În pragul unei crize”. Livrarea gazelor către Moldova ar putea fi
imposibilă.
Primele știri, ora: 05:00
„Zi decisivă”. Pavel Grigorciuc riscă să stea 30 de zile în izolator; „Acuzații grave”.
Acuzații grave în adresa CEC, candidatul ACUM, Andrei Năstase se bucură de protecția CEC.
Primele știri, ora: 06:00
„Reclamă presiuni politice”. Un martor ar fi presat să își schimbe depozițiile; „PRIME TV
reclamă presiuni”. Prime condamnă acțiunile lui Chiril Moțpan; „Refuzul Înaltei Curți”. Știre
despre Legea Procuraturii; „În pragul unei crize”. Livrarea gazelor către Moldova ar putea fi
imposibilă; „Concurenți cu șanse mari”. Sondaj; „S-a lansat în campanie”. Vladimir Cebotari sa lansat în campanie electorală; „Purtat pe drumuri”. Ruslan Codreanu nu este înregistrat în cursa
electorală; „Promisiuni electorale”. Dumitru Țâra și-a prezentat programul electoral; „Protest la
Curtea de Apel”. Instanța a amânat ședința în privința deputaților ȘOR; „Străzi pline de cratere”.
Știre despre drumurile cu gropi; „De facto”. Valeriu Frumusachi a comentat evenimentele politice
ale zilei.
Primele știri, ora: 07:00
„Schimbă macazul”. Georgeta Micu spune a vorbit despre mustul fiert; „Purtat pe
drumuri”. Ruslan Codreanu nu este înregistrat în cursa electorală; „Protest la Curtea de Apel”.
Instanța a amânat ședința în privința deputaților ȘOR.
Primele știri, ora: 08:00
Buletinul informativ „Primele Știri” de la ora 08:00 a difuzat 5 subiecte fără conținut
politic.
Primele știri, ora: 09:00
„Străzi pline de cratere”. Știre despre drumurile cu gropi; „Pedeapsă de milioane”. Fost
angajat al Parlamentului a fost amendat; „Concurenți cu șanse mari”. Sondaj.
Primele știri, ora: 12:00
„Detalii scandaloase”; „Invitație la film”. Socialiștii au fost invitați la film. Este
prezentată a doua sursă; „Schimbă macazul”. Georgeta Micu spune a vorbit despre mustul fiert.
Primele știri, ora: 15:00
„Invitație la film”. Socialiștii au fost invitați la film.
Primele știri, ora: 18:00
„Presiuni asupra PRIME TV”. Știre despre acuzațiile lui Chiril Moțpan; „PPDA în
declin”. Sondaj; „Proiect strategic”; „Țopii așteaptă răspuns”. Dosarele lui Viorel și Victor
Țopa; „Exclus din cursă”. Ruslan Codreanu nu a fost înregistrat în cursă; „O bandă separată”.
Propunerea lui Victor Chironda.
Primele știri, ora: 21:00
„Scrisoare către premier”. Reporterul „Prime” relatează; „Războiul i-a amploare”. În
lupta dintre judecători și CSM se implică Maia Sandu și Igor Dodon; „PPDA în declin”. Sondaj;
„Invitație la audieri”. PDM îl cheamă la discuții pe Vadim Brânzan. „Mesajul lui Iohannis”; „Nu
a fost înscris”. Ruslan Codreanu nu a fost înregistrat în cursă; „Solicitarea lui Chirtoacă”.
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Chirtoacă cere excluderea lui Ion Ceban; „Decizia Curții de Apel”. Marina Tauber rămâne în arest
la domiciliu; „Promisiunea lui Chironda”; „Abateri constatate”. PSRM și PPR au utilizat resurse
administrative; „Și-a ascuns averea”. Știre despre declarația de avere a lui Chiril Moțpan; „S-au
adresat la CSJ”. Victor și Viorel Țopa cer revizuirea hotărârilor de condamnare; „Moldovenii
dezamăgiți”. Sondaj; Emisiunea „De facto”. Valeriu Frumusachi a comentat evenimentele
politice ale zilei.
27.09.2019
La data de 27 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 94 de subiecte dintre care 45 de știri relatează situația politică din
țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Proiect strategic”; „Moldovenii dezamăgiți”. Sondaj; „Invitație la audieri”. PDM îl
cheamă la discuții pe Vadim Brânzan; „Nu a fost înscris”. Ruslan Codreanu nu a fost înregistrat
în cursă; „Abateri constatate”. PSRM și PPR au utilizat resurse administrative; „S-au adresat la
CSJ”. Victor și Viorel Țopa cer revizuirea hotărârilor de condamnare.
Primele știri, ora: 04:00
„Schimbă macazul”. Georgeta Micu spune a vorbit despre mustul fiert; „Purtat pe
drumuri”. Ruslan Codreanu nu este înregistrat în cursa electorală; „Protest la Curtea de Apel”.
Instanța a amânat ședința în privința deputaților ȘOR.
Primele știri, ora: 05:00
Buletinul informativ „Primele Știri” de la ora 05:00 a difuzat 5 subiecte fără conținut
politic.
Primele știri, ora: 06:00
„Scrisoare către premier”. Reporterul „Prime” relatează; „Războiul i-a amploare”. În
lupta dintre judecători și CSM se implică Maia Sandu și Igor Dodon; „PPDA în declin”. Sondaj;
„Invitație la audieri”. PDM îl cheamă la discuții pe Vadim Brânzan; „Mesajul lui Iohannis”; „Nu
a fost înscris”. Ruslan Codreanu nu a fost înregistrat în cursă; „Solicitarea lui Chirtoacă”.
Chirtoacă cere excluderea lui Ion Ceban; „Decizia Curții de Apel”. Marina Tauber rămâne în arest
la domiciliu; „Promisiunea lui Chironda”; „Abateri constatate”. PSRM și PPR au utilizat resurse
administrative; „Și-a ascuns averea”. Știre despre declarația de avere a lui Chiril Moțpan. El nu a
răspuns la telefon; „S-au adresat la CSJ”. Victor și Viorel Țopa cer revizuirea hotărârilor de
condamnare; „Moldovenii dezamăgiți”. Sondaj; Emisiunea „De facto”. Valeriu Frumusachi a
comentat evenimentele politice ale zilei.
Primele știri, ora: 07:00
„Energie din UE”; „Trafic perturbat”.
Primele știri, ora: 08:00
„Ultimatum pentru premier”. Transportatorii amenință cu noi proteste; „Mesajul lui
Iohannis”.
Primele știri, ora: 09:00
„Vectorul coaliției”. Sondaj; „Mesajul lui Iohannis”;„Trafic perturbat”.
Primele știri, ora: 12:00
„Vectorul coaliției”. Sondaj; „Trafic perturbat”.
Primele știri, ora: 15:00
„Vectorul coaliției”. Sondaj; „Inițiativă criticată”. Știre despre majorarea taxelor. Sandu
nu a comentat declarațiile; „Itinerar modificat”.
Primele știri, ora: 18:00
„Inițiativă criticată”. Știre despre majorarea taxelor. Sandu nu a comentat declarațiile; „Șia ascuns averea”. Știre despre declarația de avere a lui Chiril Moțpan; „Discurs la ONU”.
Primele știri, ora: 21:00
„Discurs la ONU”. Dodon a vorbit despre un statut special pentru Tiraspol; „Inițiativă
criticată”. Știre despre majorarea taxelor. Sandu nu a comentat declarațiile; „Ordinea în buletinul
de vot”. „Replică pentru Chirtoacă”. Ion Ceban a răspuns declarațiilor făcute de Dorin Chirtoacă;
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„Contestație la CEC”. Ruslan Codreanu susține că motivele CECEC nu au termen legal; „Întâlniri
misterioase”. Robu s-a întâlnit cu șeful IGP și ci șeful Direcției nr.6; „7 membri a CSM, demiși”;
„Răspunsul CNA”. Încă nu a fost restabilită părtinitatea lui Greceanâi; „Pârghiile Puterii”.
Experții vorbesc despre actuala guvernare.
28.09.2019
La data de 28 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 55 de subiecte dintre care 19 știri relatează situația politică din țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Inițiativă criticată”. Știre despre majorarea taxelor. Sandu nu a comentat declarațiile.
Primele știri, ora: 04:00
„Vom avea energie din UE”; „Din nou după gratii”. Pavel Grigorciuc a fost plasat în arest
la domiciliu; „Itinerar modificat”.
Primele știri, ora: 05:00
„Ultimatum pentru premier”. Transportatorii amenință cu noi proteste; „Mesajul lui
Iohannis”.
Primele știri, ora: 06:00
„Discurs la ONU”. Dodon a vorbit despre un statut special pentru Tiraspol; „Inițiativă
criticată”. Știre despre majorarea taxelor. Sandu nu a comentat declarațiile; „Ordinea în buletinul
de vot”; „Replică pentru Chirtoacă”. Ion Ceban a răspuns declarațiilor făcute de Dorin Chirtoacă;
„Contestație la CEC”. Ruslan Codreanu susține că motivele CECEC nu au termen legal; „Întâlniri
misterioase”. Robu s-a întâlnit cu șeful IGP și ci șeful Direcției nr.6; „7 membri a CSM, demiși”;
„Răspunsul CNA”. Încă nu a fost restabilită părtinitatea lui Greceanîi; „Pârghiile Puterii”.
Experții vorbesc despre actuala guvernare.
Primele știri, ora: 18:00
„Verdictul Interpolului”. Știre despre dosarele lui Plahotniuc; „Cererea deputatului”.
Știre despre arestarea Marinei Tauber și Reghina Apostolova.
Primele știri, ora: 21:00
„Sarcini pentru Robu”. PAS și PPDA vor ca și alți aleși să rămână fără imunitate;
„Adunarea judecătorilor”.
29.09.2019
La data de 29 septembrie, postul de televiziune „Prime” a difuzat buletine informative
„Primele știri”, care constă din 44 de subiecte dintre care 9 știri relatează situația politică din țară:
Primele știri, ora: 00:00
„Verdictul Interpolului”. Știre despre dosarele lui Plahotniuc; „Cererea deputatului”.
Știre despre arestarea Marinei Tauber și Reghina Apostolova.
Primele știri, ora: 06:00
„Sarcini pentru Robu”. PAS și PPDA vor ca și alți aleși să rămână fără imunitate;
„Adunarea judecătorilor”.
Primele știri, ora: 18:00
„Și-a anunțat demisia”. Ion Druță a demisionat de la CSM.
Primele știri, ora: 21:00
„Și-a anunțat demisia”. Ion Druță a demisionat de la CSM; „Face din nou promisiuni”.
Renato Usatâi candidează pentru funcția de primar la Bălți; „S-a lansat în campanie”. Octavian
Țâcu s-a lansat în cursă; „Vor mai multe ministere”. Vlad Batrâncea a declarat că Guvernul Sandu
a fost format în grabă. Lilian Carp a spus că documentul a fost semnat în grabă.
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V. ALTE PROGRAME
În perioada 20-29 septembrie 2019, postul de televiziune „Prime” a difuzat următoarele
emisiuni: Prima oră; Модный приговор; Ералаш; Жить здорово; Vorbeşte Moldova; Давай
поженимся; Мужское/Женское; На самом деле; Человек и закон; Поле чудес; Loteria
Naţională; Telesopping; Da sau Nu; Вечерний Ургант; Непутёвые заметки; Женский
журнал; Слово пастыря; Видели видео; Кто хочет стать миллионером; Сегодня вечером;
КВН (голосящий кивин); Жизнь других; Точь в точь; Пусть говорят; De Facto; Doctorii şi
Filme. Dintre care cu caracter politic sunt: Replica, Cronica lui Bogatu şi Принципы.
20.09.2019 – Принципы
Vladimir Cebotari (deputat PDM); Serafim Urechean (ex-deputat); Corneliu Ciurea
(analist politic); Iurie Mărgineanu (avocat)
Vânătoare de opoziție: deputatul PDM Vladimir Cebotari și deputatul partidului „Șor”,
Petru Jardan, au rămas fără imunitate parlamentară; Deputatul PDM, Vladimir Cebotari, acuzat de
către opoziție de concesionarea Aeroportului.
21.09.2019 – Cronica lui Bogatu
În aceste zile, partidele politice PAS și Platforma „DA” s-au căznit să ascundă acordul
politic rușinos pe care l-au încheiat cu Partidul Socialiștilor în spatele a două dame din anturajul
controversatului Ilan Șor; Blocul ACUM a intrat în disoluție în urma retragerii din Platforma DA
a deputatului Octavian Țâcu; 80 de ani de la intrarea URSS în cel de-al Doilea Război Mondial de
partea Germaniei naziste.
22.09.2019 – Replica
Vladimir Cebotari (membrul PDM); Denis Ulanov (membrul Partidului „Șor”); Nicolae
Federiuc (jurnalist); Sergiu Letvinenco (deputat Blocul ACUM) a fost invitat, însă nu s-a prezentat
în platou, și Partidul Socialiștilor nu a delegat nicio persoană care să susțină poziția guvernării.
Vladimir Cebotari a rămas fără imunitate parlamentară în urma acuzațiilor de concesiune
a Aeroportului; Deputatul Partidului „Șor”, Petru Jardan, lipsit de imunitate parlamentară în timp
ce se afla într-o deplasare peste hotarele Republicii Moldova.
23.09.2019 – Принципы
Eduard Robu (redactor-șef „Agricol.md”); Liviu Vacarciuc (șef de catedră a Universității
Agricole de Stat din Moldova); Alexandru Bordea (consultant de afaceri); Vadim Brânzan
(somelier)
Roada mare de struguri dă bătăi de cap agricultorilor; Strugurii sunt vânduți la un preț
foarte mic.
24.09.2019 – Принципы
Maia Laguta (președinte al AO „Salvgarden”); Veniamin Gaik (deputat PCRM); Ion
Ștefăniță (consilier municipal neafiliat); Alexei Sivunic (persoană publică)
Consilierii municipali au lăsat 1600 de proiecte neexaminate; Orașul fără conducător.
25.09.2019 – Принципы
Iulia Semeonova (jurnalist); Ian lisnevschi (politolog); Petru Bogatu (jurnalist); Igor
Volnițchii (observator politic)
100 de zile de la noua guvernare; Fostul șef de Cabinet, Pavel Filip, și prim-ministru Maia
Sandu au prezentat rapoarte despre activitățile guvernamentale.
26.09.2019 – Принципы
Victor Șelin (președintele PSD); Gheorghe Costandache (analist economic); Sergiu
Ungureanu (specialist în domeniul energeticii); Alexei Lungu (jurnalist)
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Moldova este în pragul unei crize energetice?; Probleme de alimentare cu gaze în
Republica Moldova.
27.09.2019 – Принципы
Vladimir Covali (fost vicecomisar, avocat); Vitalii Catană (expert constituțional);
Ghenadii Cosovan (fost viceministru de Interne); Fiodor Ghelici (președintele ONG „Moldova
mea”)
Presiuni asupra martorilor și deschiderea de noi cazuri-instrumente ale puterii împotriva
lui Vlad Plahotniuc; Eliberarea și reținerea repetată a liderului interlop Oleg Pruteanu (Borman).
28.09.2019 – Cronica lui Bogatu
Viitorul aparține patriotismului, nu globalismului, a declarat președintele SUA, Donald
Trump, la întrunirea din New York; Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, la întrunirea
ONU, s-a pomenit în mijlocul celor mai influenți decidenți ai planetei, s-a fotografiat cu Donald
și Milania Trump.
29.09.2019 – Replica
Ruslan Șevcenco (istoric); Ian Lisnevschi (sociolog); Alex Luca (jurnalist)
100 de zile ale noii guvernări; Scandalul din justiție; Reformele realizate de Blocul ACUM
și PSRM.

VI. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE EDUCAȚIE
ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul de televiziune „Prime” nu a difuzat publicitate electorală.
Spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor au fost difuzate cu o durată de 12 min.

VII. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ŞI DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul de televiziune „Prime” în modul de
reflectare a campaniei electorale, în perioada 20-29 septembrie 2019, nu a admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că în perioada de raport, postul de
televiziune „Prime” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră, pozitivă
și negativă.
Totodată, postul de televiziune „Prime” nu a asigurat prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziție în cadrul unui subiect: Titlu: PDM- Guvernul scumpirilor
1) Pavel Filip susține că, actuala guvernare nu a venit cu un program de guvernare, iar în
lipsa acestuia activitatea ministerelor s-a dovedit a fi una ineficientă. Potrivit lui Filip, Executivul
a reușit în trei luni să scadă nivelul de trai al populației prin scumpirea mai multor produse. De
asemenea, Guvernul a pus cruce pe mai multe proiecte sociale, a redus finanțarea pentru „Drumuri
Bune”, au micșorat alocațiile pentru „Prima Casă”. Pavel Filip, PDM: „În primele o sută de zile
de activitate, acest Guvern a închis 7 școli și a tăiat 30 mln de lei pentru reparația grădinițelor.”,
„Au promis depolitizare. În rezultat, noul Executiv a dat afară 65 de funcționari într-o zi. S-a decis
ca aceste funcții eliberate să nu fie acordate prin concurs, astfel încât, fiecare să-și poate numi
cumetrii după bunul plac.” Reprezentanții Executivului nu au reacționat la raportul prezentat de
democrați. ( 23.09.2019)
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”.
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CANAL 2
I. ALEGERILE PARLAMENTARE NOI ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE
ELECTORALE UNINOMINALE NR. 17, 33, 48 ȘI 50
1.1. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 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), 26
de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 4 concurenți electorali,
precum și activitatea Guvernului Republicii Moldova.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 33 min. 25 sec., dintre care
de cel mai mult timp a beneficiat Guvernul Republicii Moldova – 17 min. 57 sec. (53,7%), urmat
de concurenții electorali – 15 min. 28 sec. (43,3%)
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PSRM
5,3%

PCRM
0,1%

PDM
19,3%

GUV
53,7%

ACUMDAPAS
21,6%

Detaliere:
Nr.
50.
51.
52.
53.
54.

Concurenți
electorali
GUV
ACUMDAPAS
PDM
PSRM
PCRM

Timp total
17 min. 57 sec.
07 min. 13 sec.
06 min. 26 sec.
01 min. 46sec.
03 sec.

pozitivă
01 min. 28 sec.
27 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
14 min. 55 sec.
06 min. 28 sec.
06 min. 26 sec.
01 min. 46 sec
03 sec.

negativă
01 min. 34sec.
18 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și
PAS” – 21,6% (07 min. 13 sec.), urmat de PDM – cu 19,3% (06 min. 26 sec.), PSRM – cu 5,3%
(01 min. 46 sec.), iar PCRM i-a revenit cea mai mică pondere de mediatizare – 0,1% (03 sec.).
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Conotația reflectării concurenților electorali:
0:20:10
Timp Neg.

Timp Neutr.

Timp Pos.

0:17:17

0:14:24

0:11:31

0:08:38

0:05:46

0:02:53

PCRM

PSRM

PDM

ACUMDAPAS

GUV

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali pe circumscripțiile electorale uninominale nr.
17, 33, 48 și 50 în cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Canal 2” a fost într-o
tonalitate neutră, unii fiind prezentați pozitiv și neutru, iar alții neutru și negativ. Guvernul a fost
mediatizat în tonalitate preponderent neutră, pozitivă, cât și negativă.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:12:58

Timp Direct

Timp Indirect

0:11:31
0:10:05
0:08:38
0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

PCRM

PSRM

PDM

ACUMDAPAS

GUV

0:00:00

Concurenții electorali în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50
ACUMDAPAS, PDM, PSRM, precum și Guvernul Republicii Moldova au beneficiat, în
buletinele de știri ale postului de televiziune „Canal 2”, de apariții directe și indirecte, iar PCRM
a avut doar apariții indirecte.
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1.2. Candidați electorali
În perioada de raport 20-29 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” nu a reflectat
activitatea candidaților electorali înscriși pe circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48
și 50.

1.3. Categoria gender (masculin/feminin):

Femei
34,9%

Barbați
65,1%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 65,1% (17 min. 20 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 34,9% (09 min. 17 sec.).
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II. ALEGERI LOCALE GENERALE
2.2. Concurenți electorali
În perioada 20-29 septembrie 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), 24
de știri au fost cu caracter politic și electoral, în care au fost reflectați 10 concurenți electorali,
precum și activitatea Administrației Publice Locale.
Volumul total de timp acordat subiecților politici a constituit 24 min. 03 sec., dintre care
de cel mai mult timp au beneficiat concurenții electorali – 23 min. 06 sec. (96%), urmat de
Administrația Publică Locală (APL) – 57 sec. (4%).
Reflectarea concurenților electorali în cadrul buletinelor informative:
PPPN
1,3%

PPEM
3,1%

PUN
0,5%

APL
4,0%
PPȘ
27,0%

PL
6,4%

MSPFN
7,7%

PSRM
17,6%

PPUSB
10,0%

ACUMDAPAS
11,5%

PDM
10,9%

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

Concurenți
electorali
PPȘ
PSRM
ACUMDAPAS
PDM
PPUSB
MSPFN
PL
APL
PPEM
PPPN
PUN

Timp total
06 min. 30 sec.
04 min. 14 sec.
02 min. 46 sec.
02 min. 37 sec.
02 min. 24 sec.
01 min. 51 sec.
01 min. 33 sec.
57 sec.
45 sec.
19 sec.
07 sec.

pozitivă
38 sec.
42 sec.
0 sec.
41 sec.
27 sec.
19 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
03 min. 16 sec.
02 min. 48 sec.
02 min. 16 sec.
01 min. 56 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 32 sec.
01 min. 12 sec.
52 sec.
45 sec.
19 sec.
07 sec.

negativă
02 min. 36 sec.
44 sec.
30 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.
21 sec.
05 sec.
0 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat concurenților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat PPȘ – 27,0% (06 min. 30 sec.), urmat de PSRM
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– cu 17,6% (04 min. 14 sec.), Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – cu 11,5% (02
min. 46 sec.), PDM – cu 10,9% (02 min. 37 sec.) și PPUSB – cu 10% (02 min. 24 sec.), iar de cea
mai mică pondere de mediatizare a beneficiat PUN – 0,5% (07 sec.).
Conotația reflectării concurenților electorali:
0:07:12
Timp Neg.

0:06:29

Timp Neutr.

Timp Pos.

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

PUN

PPPN

PPEM

APL

PL

MSPFN

PPUSB

PDM

ACUMDAPAS

PSRM

PPȘ

0:00:00

Conotația reflectării concurenților electorali la alegerile locale generale în cadrul
buletinelor de știri ale postului de televiziune „Canal 2” a fost într-o tonalitate neutră, pozitivă și
negativă. ACUMDAPAS și PL au avut o reflectare neutră și negativă datorită contextului negativ
al știrilor în care au fost vizați. PDM, PPUSB și MSPFN au beneficiat de o reflectare neutră și
nesemnificativ pozitivă. APL a fost mediatizat în tonalitate preponderent neutră și nesemnificativ
negativ.
Reflectarea directă și indirectă a concurenților electorali:
0:05:46

Timp Direct

Timp Indirect

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

PUN

PPPN

PPEM

APL

PL

MSPFN

PPUSB

PDM

ACUMDAPAS

PSRM

PPȘ

0:00:00
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Concurenții electorali la alegerile locale generale PPȘ, PSRM, ACUMDAPAS, PDM,
PPUSB, MSPFN, PL, PPEM, precum și APL au beneficiat în buletinele de știri ale postului de
televiziune „Canal 2” de apariții directe și indirecte, iar PPPN și PUN au avut doar apariții
indirecte.

2.2. Candidați electorali
Din cei 19 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău și
11 candidați electorali pentru Primăria din mun. Bălți, „Canal 2” a reflectat 8 candidați pentru
Primăria mun. Chișinău și niciun candidat pentru Primăria din mun. Bălți.
Reflectarea candidaților electorali:
D Țîra (PPEM)
, 5.70%

O Țîcu (PUN), 0.90%
I Ceban (PSRM) ,
23.30%

A Năstase
(ACUMDAPAS) , 9.40%

D Chirtoacă (PL) ,
11.80%

V Munteanu (PPUSB) ,
18.30%

V Chironda (MSPFN) ,
14.10%
V Cebotari (PDM) ,
16.50%

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

Candidați electorali

Timp total

I. Ceban (PSRM)
V. Munteanu (PPUSB)
V. Cebotari (PDM)
V. Chironda (MSPFN)
D. Chirtoacă (PL)

03 min. sec.03
02 min. 24 sec.
02 min. 10 sec.
01 min. 51 sec.
01 min. 33 sec.

pozitivă
42 sec.
27 sec.
41 sec.
19 sec.
0 sec.

A. Năstase (ACUMDAPAS)
D. Țîra (PPEM)
O. Țîcu (PUN)

01 min. 14 sec.
45 sec.
07 sec.

0 sec.
0 sec.
0 sec.

Conotație
neutră
02 min. 00 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 29 sec.
01 min. 32 sec.
01 min. 12 sec.

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

01 min. 05 sec.
45 sec.
07 sec.

09 sec.
0 sec.
0 sec.

Datele diagramei în coraport cu detalierea timpului alocat candidaților electorali atestă că
de cea mai mare pondere de reflectare a beneficiat I. Ceban (PSRM) – 23,30% (03 min. 03 sec.),
urmat de V. Munteanu (PPUSB) – cu 18,30% (02 min. 24 sec.), V. Cebotari (PDM) – cu 16,50%
(02 min. 10 sec.), V. Chironda (MSPFN) – cu 14,10% (01 min. 51 sec.) și D. Chirtoacă (PL) – cu
11, 80% (01 min. 33 sec.), iar de cea mai mică pondere de mediatizare a beneficiat O. Țîcu (PUN)
– 0,9% (07 sec.).
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Conotația reflectării candidaților electorali:
0:03:36

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

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

0:02:53

0:02:10

0:01:26

O Țîcu

D Chirtoacă

A Năstase

D Țîra

V Chironda

V Munteanu

I Ceban

0:00:00

V Cebotari

0:00:43

Conotația reflectării celor 8 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria
mun. Chișinău în cadrul buletinelor de știri ale postului de televiziune „Canal 2” a fost într-o
tonalitate neutră, pozitivă și negativă.
Reflectarea directă și indirectă a candidaților electorali:
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Din cei 8 candidați electorali înscriși în cursa electorală pentru Primăria mun. Chișinău,
reflectați de postul nominalizat, 7 au beneficiat de intervenții directe și apariții indirecte, iar O.
Țîcu (PUN) având doar intervenții indirecte.

2.3. Categoria gender (masculin/feminin):
Femei
11,5%

Barbați
88,5%

Datele diagramei atestă o lipsă de echilibru privind asigurarea raportului gender, cota
bărbaților fiind cea dominantă – 88,5% (18 min. 05 sec.), iar cota femeilor a fost una
nesemnificativă – 11,5% (02 min. 21 sec.).

III. ACCESUL PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ŞI VĂZ LA
SERVICIILE DE PROGRAME AUDIOVIZUALE CU CARACTER ELECTORAL
Postul de televiziune „Canal 2” a asigurat accesibilitatea persoanelor cu
deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri
de la ora 16:00.

IV. ELECTORALA 2019 ÎN CADRUL TUTUROR BULETINELOR DE ȘTIRI
În perioada 20-29 septembrie 2019, rezultatele monitorizării au atestat că postul de
televiziune ,,Canal 2” a difuzat, în cadrul tuturor buletinelor de știri, 618 subiecte, dintre care 312
subiecte au reflectat situația social-politică din țară, ceea ce procentual reprezintă 50,4% la sută
din volumul total de știri difuzate.
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Ponderea subiectelor social-politice
50,40%

Subiecte social-politice
Altele

49,60%

Astfel, subiectele cu caracter social-politic difuzate de postul de televiziune „Canal 2” au
avut următoarele tematici:
20.09.2019
Pe data de 20 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 60 de subiecte, dintre care 37 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 06:30
„Vladimir Cebotari, de azi, fără imunitate parlamentară”; „Se clatină imunitatea lui
Jardan”; „Apostolova sub control judiciar”; „Ultima zi de înregistrare a candidaților”; „Protest la
Președinție”; „Întrevederile Maiei Sandu la Washington”.
Reporter, ora 10:00
„Nistor Grozavu reținut de ofițerii CNA”; „Începe campania electorală”; „Ultima zi de
înregistrare a candidaților”; „Vladimir Cebotari fără imunitate parlamentară” „Apostolova sub
control judiciar”; „Parlamentul examinează cererea procurorului general”; „ Frecvența Canal 2”.
Reporter, ora 13:00
„Nistor Grozavu reținut de ofițerii CNA”; „Percheziții pe marginea concesionării
aeroportului”; „Se clatină imunitatea lui Jardan”; „Percheziții la întreprinderea Edilitate”; „Încep
două campanii electorale”; „19 candidații la șefia capitalei”; „Frecvența TVR riscă să ajungă pe
mâna lui Dodon”; „Inițiativă criticată de Dodon”.
Reporter, ora 16:00
„Petru Jardan, fără imunitate parlamentară”;, „Percheziții pe marginea concesionării
aeroportului”; „Percheziții la întreprinderea Edilitate”; „Nistor Grozavu reținut de ofițerii CNA”;
„Încep două campanii electorale”; „Candidații la șefia capitalei”; „Frecvența TVR riscă să
ajungă pe mâna lui Dodon”; „Inițiativă criticată de Dodon”.
Reporter, ora 19:00
„Percheziții pe marginea concesionării aeroportului”; „Socialiștii vor concurs în cazul
frecvenței Canal 2”; „Nistor Grozavu reținut de ofițerii CNA”; „Petru Jardan a rămas fără
imunitate parlamentară”: „Raport citit de pe foi”; „Au fost aprobate modelele pentru buletine”;
„Ion Ceban și-a prezentat programul electoral”; „Guvernarea a declarat război presei incomode”.
Reporter, ora 22:00
„Petru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară”; „Percheziții pe marginea concesionării
aeroportului”; „Socialiștii vor concurs în cazul frecvenței Canal 2”; „Guvernarea a declarat război
presei incomodei”; „Nistor Grozavu reținut de ofițerii CNA”; „Raport citit de pe foi”; „Au fost
aprobate modelele pentru buletinele de vot”; „Ion Ceban și-a prezentat programul electoral”.
96 din 103

21.09.2019
Pe data de 21 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 44 subiecte, dintre care 30 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
„Petru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară”; „Percheziții pe marginea concesionării
aeroportului”; „Socialiștii vor concurs în cazul frecvenței Canal 2”; „Guvernarea a declarat război
presei incomodei”; „Nistor Grozavu reținut de ofițerii CNA”; „Raport citit de pe foi”; „Au fost
aprobate modelele pentru buletinele de vot”; „Ion Ceban și-a prezentat programul electoral”.
Reporter, ora 06:30
„Petru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară”; „Percheziții pe marginea concesionării
aeroportului”; „Socialiștii vor concurs în cazul frecvenței Canal 2”; „Guvernarea a declarat război
presei incomodei”; „Nistor Grozavu reținut de ofițerii CNA”; „Raport citit de pe foi”; „Au fost
aprobate modelele pentru buletinele de vot”; „Ion Ceban și-a prezentat programul electoral”.
Reporter, ora 22:00
„Forum moldo-rus cu laude Kremlinului”; „Lansare la înălțime”; „PLDM a intrat în
campania electorală”; „Năstase, lansare cu semne de întrebare”; „Bătălie între aliați pentru
frecvența Canal 2”; „Slusari, prins cu mâța-n sac”; „Malurile râului Bâc, mai curate”.
Reporter, ora 22:00
„Forum moldo-rus cu laude Kremlinului”; „Lansare la înălțime”; „PLDM a intrat în
campania electorală”; „Năstase, lansare cu semne de întrebare”; „Bătălie între aliați pentru
frecvența Canal 2”; „Slusari, prins cu mâța-n sac”; „Malurile râului Bâc, mai curate”.
22.09.2019
Pe data de 22 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 55 subiecte, dintre care 35 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
„Forum moldo-rus cu laude Kremlinului”; „Lansare la înălțime”; „PLDM a intrat în
campania electorală”; „Năstase, lansare cu semne de întrebare”; „Bătălie între aliați pentru
frecvența Canal 2”; „Slusari, prins cu mâța-n sac”; „Malurile râului Bâc, mai curate”.
Reporter, ora 04:30
„Forum moldo-rus cu laude Kremlinului”; „Lansare la înălțime”; „PLDM a intrat în
campania electorală”; „Năstase, lansare cu semne de întrebare”; „Bătălie între aliați pentru
frecvența Canal 2”; „Slusari, prins cu mâța-n sac”; „Malurile râului Bâc, mai curate”.
Reporter, ora 06:30
„Forum moldo-rus cu laude Kremlinului”; „Lansare la înălțime”; „PLDM a intrat în
campania electorală”; „Năstase, lansare cu semne de întrebare”; „Bătălie între aliați pentru
frecvența Canal 2”; „Slusari, prins cu mâța-n sac”; „Malurile râului Bâc, mai curate”.
Reporter, ora 19:00
„Vladimir Cebotari, despre concesionarea aeroportului”; „Vlad Țurcanu s-a lansat în
campania electorală”; „Dorin Chirtoacă țintește al patrulea mandat la primărie”; „Dedicație de la
Dorin Chirtoacă”; „Ideea fixa a Ministrului Agriculturii”; „Vor drumuri bune”; „Moldova, liberă
de a se împrumuta de la FMI”.
Reporter, ora 22:00
„Vladimir Cebotari, despre concesionarea aeroportului”; „Vlad Țurcanu s-a lansat în
campania electorală”; „Dorin Chirtoacă țintește al patrulea mandat la primărie”; „Dedicație de la
Dorin Chirtoacă”; „Ideea fixa a Ministrului Agriculturii”; „Vor drumuri bune”; „Moldova, liberă
de a se împrumuta de la FMI”.
23.09.2019
Pe data de 23 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 81 subiecte, dintre care 38 cu caracter social-politic:
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Reporter, ora 01:30
„Vladimir Cebotari, despre concesionarea aeroportului”; „Vlad Țurcanu s-a lansat în
campania electorală”; „Dorin Chirtoacă țintește al patrulea mandat la primărie”; „Dedicație de la
Dorin Chirtoacă”; „Ideea fixa a Ministrului Agriculturii”; „Vor drumuri bune”; „Moldova, liberă
de a se împrumuta de la FMI”.
Reporter, ora 05:00
„Vladimir Cebotari, despre concesionarea aeroportului”; „Vlad Țurcanu s-a lansat în
campania electorală”; „Dorin Chirtoacă țintește al patrulea mandat la primărie”; „Dedicație de la
Dorin Chirtoacă”; „Ideea fixa a Ministrului Agriculturii”; „Vor drumuri bune”; „Moldova, liberă
de a se împrumuta de la FMI”.
Reporter, ora 06:30
„Vladimir Cebotari, despre concesionarea aeroportului”; „Vlad Țurcanu s-a lansat în
campania electorală”; „Dorin Chirtoacă țintește al patrulea mandat la primărie”; „Dedicație de la
Dorin Chirtoacă”; „Ideea fixa a Ministrului Agriculturii”; „Vor drumuri bune”; „Moldova, liberă
de a se împrumuta de la FMI”.
Reporter, ora 10:00
„100 de zile ale Guvernului Sandu”; „Vor drumuri bune”.
Reporter, ora 13:00
„Guvernul Sandu, la o sută de zile”; „O delegație prezidențială se află în SUA”.
Reporter, ora 16:00
„Un nou concurs compromis”; „Sondaj: Ceban și Năstase ar putea ieși în turul doi”; „Fiul
lui Grozavu îl acuză pe Năstase”; „ Guvernul Sandu, la o sută de zile”; „Sondaj: Patru partide ar
putea ajunge în Parlament”.
Reporter, ora 19:00
„Moldovenii despre activitatea Guvernului Sandu”; „Raportul opoziției la 100 de zile a
noii guvernări”; „Sondaj: Patru partide ar intra în Parlament”; „Ceban și Năstase ar putea ieși în
turul doi”.
Reporter, ora 22:00
„Moldovenii despre activitatea Guvernului Sandu”; „Raportul opoziției la 100 de zile a
noii guvernări”; „Sondaj: Patru partide ar intra în Parlament”; „Ceban și Năstase ar putea ieși în
turul doi”.
24.09.2019
Pe data de 24 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 66 de subiecte, dintre care 32 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
„Moldovenii despre activitatea Guvernului Sandu”; „Raportul opoziției la 100 de zile a noii
guvernări”; „Sondaj: Patru partide ar intra în Parlament”; „Ceban și Năstase ar putea ieși în turul
doi”.
Reporter, ora 06:30
„Moldovenii despre activitatea Guvernului Sandu”; „Raportul opoziției la 100 de zile a noii
guvernări”; „Sondaj: Patru partide ar intra în Parlament”; „Ceban și Năstase ar putea ieși în turul
doi”.
Reporter, ora 10:00
„Moldovenii despre activitatea Guvernului Sandu” (sondaj); „Nemulțumiți de sumele
alocate de Guvern”.
Reporter, ora 13:00
„Președintele CSJ, deferit justiției”; „Ultimatum pentru Primăria Chișinău”; „Nemulțumiți
de sumele alocate de Guvern”.
Reporter, ora 16:00
„Președintele CSJ, suspendat din funcție”; „Tauber și Apostolova ar putea fi plasate în
arest”: „Balan, restabilit în funcția de judecător”; „ Nemulțumiți de sumele alocate de Guvern”;
„Ultimatum pentru Primăria Chișinău”.
98 din 103

Reporter, ora 19:00
„Președintele CSJ, cercetat penal”; „Petru Jardan, audiat de Procuratura Anticorupție”;
„Năstase acuzat că ar fi protejat de CEC”; „Victor Chironda s-a lansat în campania electorală”;
„100 de zile pe corabia Maiei Sandu”; „Nemulțumiți de sumele alocate de Guvern”; „Copacii sunt
de vină”.
Reporter, ora 22:00
„Președintele CSJ, cercetat penal”; „Petru Jardan, audiat de Procuratura Anticorupție”;
„Năstase acuzat că ar fi protejat de CEC”; „Victor Chironda s-a lansat în campania electorală”;
„100 de zile pe corabia Maiei Sandu”; „Nemulțumiți de sumele alocate de Guvern”; „Copacii sunt
de vină”.
25.09.2019
Pe data de 25 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 67 de subiecte, dintre care 47 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
„Președintele CSJ, cercetat penal”; „Petru Jardan, audiat de Procuratura Anticorupție”;
„Năstase acuzat că ar fi protejat de CEC”; „Victor Chironda s-a lansat în campania electorală”;
„100 de zile pe corabia Maiei Sandu”; „Nemulțumiți de sumele alocate de Guvern”; „Copacii sunt
de vină”.
Reporter, ora 06:30
„Președintele CSJ, cercetat penal”; „Petru Jardan, audiat de Procuratura Anticorupție”;
„Năstase acuzat că ar fi protejat de CEC”; „Victor Chironda s-a lansat în campania electorală”;
„100 de zile pe corabia Maiei Sandu”; „Nemulțumiți de sumele alocate de Guvern”; „Copacii sunt
de vină”.
Reporter, ora 10:00
„Vor arest în izolator pentru Tauber”; „Cazul Grigorciuc, pe masa judecătorilor”; „Buletine
pentru parlamentare”; „100 de zile pe corabia Maiei Sandu”; „Copacii sunt de vină”.
Reporter, ora 13:00
„Vor arest în izolator pentru Tauber”; „Cazul Grigorciuc, pe masa judecătorilor”;
„Scripnic, exclus din cursa electorală”; „100 de zile pe corabia Maiei Sandu”; „Buletine pentru
parlamentare”.
Reporter, ora 16:00
„Vladimir Cebotari promite o primărie fără birocrație”; „Scripnic, exclus din cursa
electorală”; „Unioniștii vor la film cu socialiștii”; „Guvernul, prea ocupat pentru vizita la ONU”;
„Buletine pentru parlamentare”.
Reporter, ora 19:00
„Martorii reclamă presiuni”; „Scripnic, exclus din cursa electorală”; „Ședința în cazul
Tauber și Apostolova, amânată”; „Vladimir Cebotari promite o primărie fără birocrație”; „Primăria
capitalei, ținta lui Țîra”; „Sondaj: Cine ar câștiga Primăria”; „Chiril Moțpan atacă presa
incomodă”; „Buget mic pentru străzile cu probleme mari”; „Unioniștii vor la film cu socialiștii”.
Reporter, ora 22:00
„Martorii reclamă presiuni”; „Scripnic, exclus din cursa electorală”; „Ședința în cazul
Tauber și Apostolova, amânată”; „Vladimir Cebotari promite o primărie fără birocrație”; „Primăria
capitalei, ținta lui Țîra”; „Sondaj: Cine ar câștiga Primăria”; „Chiril Moțpan atacă presa
incomodă”; „Buget mic pentru străzile cu probleme mari”; „Unioniștii vor la film cu socialiștii”.
26.09.2019
Pe data de 26 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 74 de subiecte, dintre care 41 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
„Martorii reclamă presiuni”; „Scripnic, exclus din cursa electorală”; „Ședința în cazul
Tauber și Apostolova, amânată”; „Vladimir Cebotari promite o primărie fără birocrație”; „Primăria
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capitalei, ținta lui Țîra”; „Sondaj: Cine ar câștiga Primăria”; „Chiril Moțpan atacă presa
incomodă”; „Buget mic pentru străzile cu probleme mari”; „Unioniștii vor la film cu socialiștii”.
Reporter, ora 06:30
„Martorii reclamă presiuni”; „Scripnic, exclus din cursa electorală”; „Ședința în cazul
Tauber și Apostolova, amânată”; „Vladimir Cebotari promite o primărie fără birocrație”; „Primăria
capitalei, ținta lui Țîra”; „Sondaj: Cine ar câștiga Primăria”; „Chiril Moțpan atacă presa
incomodă”; „Buget mic pentru străzile cu probleme mari”; „Unioniștii vor la film cu socialiștii”.
Reporter, ora 10:00
„Ministrul Agriculturii schimbă macazul”; „Ruslan Codreanu riscă să fie eliminat din cursa
electorală”; „Ședința în cazul Tauber și Apostolova, amânată”; „Chiril Moțpan atacă presa
incomodă”; „Buget mic pentru străzile cu probleme mari”.
Reporter, ora 13:00
„Ministrul Agriculturii schimbă macazul”; „Dosar cedat de Rusia”; „Ruslan Codreanu
riscă să fie eliminat din cursa electorală”; „Ședința în cazul Tauber și Apostolova, amânată”.
Reporter, ora 16:00
„Codreanu eliminat din cursa electorală”; „Carențe în declarația de avere a lui Chiril
Moțpan”.
Reporter, ora 19:00
„Alte 30 de zile de arest la domiciliu pentru Tauber”; „Chirtoacă cere excluderea lui Ceban
din cursa electorală”; „Soluțiile lui Chironda pentru capitală”; „Un nou împrumut de Guvern”;
„Candu critică corabia Maiei Sandu”; „Sondaj: PPDA nu ar intra în Parlament.
Reporter, ora 22:00
„Alte 30 de zile de arest la domiciliu pentru Tauber”; „Chirtoacă cere excluderea lui Ceban
din cursa electorală”; „Soluțiile lui Chironda pentru capitală”; „Un nou împrumut de Guvern”;
„Candu critică corabia Maiei Sandu”; „Sondaj: PPDA nu ar intra în Parlament.
27.09.2019
Pe data de 27 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 77 de subiecte, dintre care 28 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
„Alte 30 de zile de arest la domiciliu pentru Tauber”; „Chirtoacă cere excluderea lui Ceban
din cursa electorală”; „Soluțiile lui Chironda pentru capitală”; „Un nou împrumut de Guvern”;
„Candu critică corabia Maiei Sandu”; „Sondaj: PPDA nu ar intra în Parlament.
Reporter, ora 06:30
„Alte 30 de zile de arest la domiciliu pentru Tauber”; „Chirtoacă cere excluderea lui Ceban
din cursa electorală”; „Soluțiile lui Chironda pentru capitală”; „Un nou împrumut de Guvern”;
„Candu critică corabia Maiei Sandu”; „Sondaj: PPDA nu ar intra în Parlament.
Reporter, ora 10:00
„Victor și Viorel Țopa cer revizuirea dosarelor”; „Dezamăgirile moldovenilor”; „ Alte 30
de zile de arest la domiciliu pentru Tauber”; „Chirtoacă cere excluderea lui Ceban din cursa
electorală”.
Reporter, ora 13:00
„Victor și Viorel Țopa cer revizuirea dosarelor”; „Candu, despre realizările actualei
Guvernări”; „Îngrijorările analiștilor politici”.
Reporter, ora 16:00
„Îngrijorările analiștilor politici”; „Mandat de arest pe numele Țuțu”; „Candu, despre
realizările actualei Guvernări”.
Reporter, ora 19:00
„Petru Lucinschi, audiat”; „Mandat de arest pe numele Țuțu”; „Ceban îi răspunde lui
Chirtoacă”.
Reporter, ora 22:00
„Petru Lucinschi, audiat”; „Mandat de arest pe numele Țuțu”; „Ceban îi răspunde lui
Chirtoacă”.
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28.09.2019
Pe data de 28 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 50 de subiecte, dintre care 14 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
„Petru Lucinschi, audiat”; „Mandat de arest pe numele Țuțu”; „Ceban îi răspunde lui
Chirtoacă”.
Reporter, ora 06:30
„Petru Lucinschi, audiat”; „Mandat de arest pe numele Țuțu”; „Ceban îi răspunde lui
Chirtoacă”.
Reporter, ora 19:00
„Maia Sandu: Se impune evaluarea externă a judecătorilor”; „Cerere respinsă de o instanță
din Moscova”; „Petru Lucinschi neagă acuzațiile”; „Lista deputaților fără imunitate ar putea fi
completată”.
Reporter, ora 22:30
„Maia Sandu: Se impune evaluarea externă a judecătorilor”; „Cerere respinsă de o instanță
din Moscova”; „Petru Lucinschi neagă acuzațiile”; „Lista deputaților fără imunitate ar putea fi
completată”.
29.09.2019
Pe data de 29 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat, în total, în cadrul
tuturor buletinelor de știri, 44 de subiecte, dintre care 10 cu caracter social-politic:
Reporter, ora 00:50
„Maia Sandu: Se impune evaluarea externă a judecătorilor”; „Cerere respinsă de o instanță
din Moscova”; „Petru Lucinschi neagă acuzațiile”; „Lista deputaților fără imunitate ar putea fi
completată”.
Reporter, ora 06:30
„Maia Sandu: Se impune evaluarea externă a judecătorilor”; „Cerere respinsă de o instanță
din Moscova”; „Petru Lucinschi neagă acuzațiile”; „Lista deputaților fără imunitate ar putea fi
completată”.
Reporter, ora 19:00
„Președintele CSJ renunță la funcție”.
Reporter, ora 22:00
„Președintele CSJ renunță la funcție”.

V. ALTE PROGRAME
În perioada 20-29 septembrie 2019, postul de televiziune „Canal 2” a difuzat următoarele
emisiuni:
Vorbe bune cu Lilu; Junior; Loteria Națională; Doctorii; Teleshopping și Filme.
Dintre care cu caracter politic sunt: Tema Zilei și Tema Săptămânii.
20.09.2019 – Tema zilei
Vitalii Catană (comentator politic); Alexandru Popescu (fost angajat SIS)
Percheziții în prima zi de campanie electorală; Alegeri sub presiunea puterii; Primăria în
vizorul procuraturii; Candidați amenințați cu justiția.
22.09.2019 – Tema Săptămânii
Ian Lisnevschi (analist politic); Serafim Urechean (ex primar de Chișinău)
Tauber, Apostolova, Cebotari lipsiți de imunitate; Luptă fărădelege sau răfuială politică.
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23.09.2019 – Tema zilei
Victor Gurău (analist politic); Valentin Crîlov (politician)
Guvernul Sandu la 100 de zile de activitate; Cumătrismul înflorește în alianța PSRMACUM; Dezoligarhizarea, mai importantă decât cetățeanul?; S-au ținut de promisiunile electorale?
24.09.2019 – Tema zilei
Mihail Cerescu (ofițer principal IGP); Mihai Lașcu (criminolog)
Și-a ucis fiul cu o armă deținută ilegal; Moldovenii dețin legal peste 7 mii de arme.
25.09.2019 – Tema zilei
Constantin Bulimaga (șef laborator Institutul Ecologie); Dumitru Osipov (șef,
Inspectoratul Protecția Mediului)
Antreprenor prins cum aruncă gunoiul în câmp; Amenzile nu-i sperie pe contravenienți;
Gunoiști la nimereală.
26.09.2019 – Tema zilei
Andrian Candu (deputat PDM)
Guvernarea nu respectă prezumția vinovăției; Arena Chișinău nu are plan de dezvoltare, e
doar o construcție în mijlocul unui câmp.
27.09.2019 – Tema zilei
Ghenadie Cosovan (fost vice-ministru de Interne); Iurie Mărgineanu (avocat)
Martorii reclamă presiuni în cazul tentativei de asasinat a lui Vlad Plahotniuc; Martorii
presați de cei care trebuie să-i apere.
29.09.2019 – Tema săptămânii
Victor Pușcaș (fost magistrat, fost președinte al CSM); Tudor Popovici (fost magistru al
Curții de Apel, Chișinău)
7 membrii ai CSM au fost revocați din funcție cu votul majorității celor prezenți; Răscoală
în justiția Moldovenească? Adunarea judecătorilor legală sau nu?

VI. PUBLICITATEA ELECTORALĂ ȘI SPOTURILE DE EDUCAȚIE
ELECTORALĂ/INFORMARE A ALEGĂTORILOR
În perioada de raport, postul de televiziune „Canal 2” nu a difuzat publicitate electorală.
Spoturi de educație electorală/informare a alegătorilor au fost difuzate cu o durată de 13 min. 30
sec.

VII. CAMPANIE ELECTORALĂ FĂRĂ DISCRIMINARE ŞI DISCURS DE URĂ
În contextul Declarației comune cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei
electorale fără discriminare și discurs de ură, contrasemnată de Consiliul Audiovizualului,
Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea
egalității și Agenția Relații Interetnice, se constată că postul de televiziune „Canal 2” în modul de
reflectare a campaniei electorale, în perioada 20-29 septembrie 2019, nu a admis:
 incitarea la ură sau discriminare;
 incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial;
 lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică;
 utilizarea limbajului sexist.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urmare a analizei cantitative și calitative, s-a atestat că în perioada de raport, postul de
televiziune „Canal 2” a reflectat candidații și concurenții electorali într-o tonalitate neutră, pozitivă
și negativă.
Totodată, postul de televiziune „Canal 2” nu a asigurat prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziție în cadrul a două subiecte:
1) Vlad Țurcanu s-a lansat în campania electorală: „Este firesc să ne mobilizăm ca să nu
permitem ca socialiștii să ajungă să-și facă mendrele în capitală. Ei pot să producă numai
stricăciuni. În ultimii doi ani ei au secătuit bugetele primăriei pentru a le folosi pentru proiecte
populiste” (22.09.2019);
2) Raportul opoziției la 100 de zile a noii guvernări: Pavel Filip: „În primele o sută de zile
de activitate, acest Guvern a închis 7 școli. Guvernul actual a tăiat 30 de milioane de lei de la
reparația grădinițelor” (23.09.2019).
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”.
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