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Monitorizarea are loc în cadrul unui proiect finanţat de National Endowment for Democracy (SUA) şi Consiliul Europei. 

Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor. 
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I. DATE GENERALE 

 

1.1 Obiectivul proiectului: monitorizarea şi informarea opiniei publice privind comportamentul 

editorial al instituţiilor mass-media în perioada electorală şi în campania electorală pentru alegerile 

prezidenţiale din Republica Moldova.   

 

1.2 Perioada de monitorizare: 15 septembrie 2016 – 13 noiembrie 2016. 

 

1.3 Criteriile de selectare a instituţiilor mass-media supuse monitorizării: 
Instituţiile mass-media au fost selectate în baza următoarelor criterii obiective: a) forma de 

proprietate; b) geografie; c) limba de difuzare; d) notorietate/audienţă. Astfel, sunt monitorizate 

instituţii mass-media publice şi private, cu acoperire naţională, cvasi-naţională şi regională, în limba 

română şi în limba rusă. 

 

1.4 Mass-media monitorizate: 

Audiovizual  
Moldova 1, Prime TV, Canal 2, Canal 3, Publika TV, Jurnal TV, Realitatea TV, NTV Moldova, 

ProTV Chişinău, TV7, Accent TV, N4 TV 

 

Portaluri online 
Agora.md, Deschide.md, Gagauzinfo.md, Jurnal.md, Moldova24.info, Newsmaker.md, Noi.md, 

Realitatea.md, Sputnik.md, Today.md, Unimedia.info, Ziarulnational.md   

 

Presa scrisă  
Komsomolskaia pravda v Moldove, Panorama, Săptămîna, Timpul  

  

1.5 Obiectul monitorizării 

TV (intervalul 18.00-24.00) 
A. Buletinele informative; 

B. Emisiunile cu caracter electoral; 

C. Interviurile cu candidații; 

D. Vox Populi; 

E. Dezbaterile electorale. 

 

Portaluri online 
Întreg conţinutul editorial al site-urilor, fără publicitatea marcată corespunzător. 

 

Presa scrisă 
Întreg conţinutul editorial al publicaţiilor periodice monitorizate, fără publicitatea marcată 

corespunzător. 

 

1.6. Echipa 
Proiectul este realizat în cadrul Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte de Asociaţia Presei Presei 

Independente (monitorizare presă online şi presă scrisă) şi Centrul pentru Jurnalism Independent 

(monitorzare TV). 

 

 

1.7 Cadrul metodologic 

 

Date statistice: Metodologia monitorizării a fost elaborată de Oxford Media Research Center 

pentru proiectele de monitorizare ale Organizaţiei Internaţionale Campania Globală pentru 

http://urnal.md/
http://noi.md/
http://omg.md/
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Libertatea de Exprimare “Articolul XIX”. Caracteristicile acestei metodologii sunt următoarele: 

folosirea indicatorilor 1) cantitativi, inclusiv tipul, durata, tematica mediatizării, sursele ştirilor, 

frecvenţa şi durata apariţiei concurenţilor electorali în ştiri, şi 2) calitativi, stabilindu-se părtinirea 

instituţiei mass-media monitorizate în reflectarea evenimentelor. Fiecare ştire sau opinie este supusă 

unei evaluări de conţinut şi de context, pentru a determina dacă sunt favorabile sau defavorabile 

unui sau altui partid /unui sau altui concurent electoral. Un conţinut şi/sau un context al ştirii pozitiv 

ori negativ nu indică neapărat tendenţiozitatea sau partizanatul instituţiei media care difuzează 

știrea. E posibil ca ştirea să favorizeze sau să defavorizeze pe unul dintre subiecţi, şi, cu toate 

acestea, să fie echidistantă și corectă din punct de vedere profesional. Numai dacă există tendinţa, 

pe o anumită perioadă de timp, ca unul dintre subiecţi să fie favorizat sau defavorizat, atunci se 

poate spune că e vorba despre un dezechilibru. La evaluarea contextului, este măsurată doar 

frecvenţa materialelor care îi favorizează sau defavorizează direct sau indirect pe subiecţii 

electorali. Aparitiile neutre sunt quantificate doar din perspectiva frecvenţei apariţiei în 

imagini şi a intervenţiilor personale.  

 

Studii de caz: Ținând cont de impactul major pe care îl are mass-media asupra creării opiniei 

publice şi de credibilitatea mare a acestora în rândul populaţiei, a fost făcută o analiză de conţinut a 

materialelor care au tratat cele mai importante subiecte difuzate de mass-media monitorizate. S-a 

urmărit identificarea unghiurilor de abordare şi modalităţile de prezentare a subiectelor relevante. 

Materialele au fost analizate atât din punctul de vedere al respectării principiilor unui jurnalism de 

calitate (obiectivitate, imparţialitate, pluralismul surselor de informare, separarea faptelor de 

opinie), cât şi sub aspect tehnic, din perspectiva recurgerii la procedee tehnice pentru a amplifica 

sau diminua anumite mesaje.  
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II. ANALIZA DATELOR 

 

2.1 Audiovizual 

 

Concluzii generale 

 

În prima săptămână de campanie electorală (30 septembrie – 6 octombrie 2016), cele 12 posturi de 

televiziune monitorizate au difuzat un număr mare de materiale cu caracter electoral direct și 

indirect – 706, între care 644 știri, 59 emisiuni și 3 Vox Populi. Volumul total al materialelor a fost 

de 216 862 sec. sau aproximativ 60 ore, dintre care 80 553 sec. (22,4 ore) au revent știrilor, iar 135 

538 sec. (37,5 ore) - emisiunilor de opinie. Vox Populi nu au ocupat prea mult spațiu în buletinele 

informative – 776 sec.  

În perioada de raport, la posturile monitorizate nu au fost înregistrate dezbateri electorale. 

Reflectarea s-a limitat la știri și emisiuni. Cel mai mare volum de știri cu caracter electoral direct și 

indirect a fost difuzat de Publika TV – 13 911 sec. (3,9 ore) și Jurnal TV – 12 053 sec. (3,3 ore), iar 

cel mai mult spațiu pentru emisiuni a alocat NTV Moldova – 28592 sec. (8 ore) și Realitatea TV - 

27655 sec. (7,7 ore). Vox Populi au fost inserate doar de Jurnal TV.  Posturile de televiziune Pro 

TV Chișinău și TV 7 au difuzat mai puține știri și emisiuni relevante, iar N4 a reflectat campania 

electorală foarte sumar, privând astfel concurenții electorali de acces la sursele media.    

 
Volumul de materiale cu caracter electoral direct și indirect difuzate în perioada 30 septembrie - 6 octombrie, 12 posturi TV, sec. 

 
 

Subiectele reflectate de o mare parte din radiodifuzorii monitorizați au vizat domeniul politic și 

procesul electoral. Acestea au inclus rezultatele mai multor sondaje electorale, lansarea în campanie 

a unor concurenți și întâlnirile electorale ale altor concurenți, decizii ale CEC privind înregistrarea 

ultimilor candidați, rapoartele de monitorizare a campaniei de către organizațiile societății civile, 

etc. O parte din materiale au oglindit activitățile partidelor politice, inclusiv  întâlniri cu cetățenii 

prin diferite localități (Caravana europeană a PDM), dar și protestele organizate în perioada de 

raport (PSRM și PPDA). De asemenea, unele media au ținut în vizor și diferite acuzații lansate de 

unii candidați la adresa altora. Printre subiectele cu caracter electoral indirect s-au numărat eșuarea 

moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Filip pentru asumarea răspunderii pentru un pachet din 7 

legi și promulgarea pachetului de legi de către președintele Nicolae Timofti, sesizarea Curții 

Constituționale asupra acestui act, vizita președintelui Parlamentului în Statele Unite ale Americii, 

reducerea prețurilor la medicamente, acordarea de ajutoare pentru persoanele în etate, acordarea de 

sprijin financiar femeilor pentru a se lansa în afaceri etc. Au fost reflectate și multe subiecte sociale 

privind campaniile desfășurate de Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. 
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La documentarea materialelor, majoritatea posturilor au recurs de cele mai dese ori la cetățeni,  

aspiranți și candidați înregistrați în cursa electorală, diplomați și oficiali străini, reprezentanți ai 

Guvernului, ai Parlamentului, experţi, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai partidelor 

politice.  

În perioada de raport, s-a redus puțin dezechilibrul din punctul de vedere al raportului gender, la 

unele  posturi remarcându-se creșterea cu 8-12 puncte procentuale a ratei materialelor care au făcut 

referire sau au citat surse de sex feminin.  

Majoritatea posturilor monitorizate nu au respectat Regulamentul privind reflectarea campaniei 

electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din 

RM și s-au abătut de la prevederile Codului Electoral (art. 64 ) și ale Codului Audiovizualului (art. 

7), potrivit cărora   campania electorală trebuie reflectată într-un mod responsabil, echilibrat și 

imparțial.  

 

Concurenții electorali cei mai favorizați din punctul de vedere al frecvenței aparițiilor și contextului 

pozitiv au fost Marian Lupu și Igor Dodon, care au fost mai mult favorizați decât defavorizați. 

Andrei Năstase, Maia Sandu și Dumitru Ciubașenco au fost mai mult defavorizați decât favorizați.   
 

Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, 12 posturi de televiziune, frecvența 

 
 

Posturile private cu acoperire națională Prime TV, Canal 2, Canal 3 și Publika TV l-au promovat 

masiv pe concurentul electoral Marian Lupu, atât prin frecvența și durata aparițiilor pe ecrane și a 

citatelor directe, cât și prin contextul pozitiv al materialelor. Marian Lupu a fost deseori favorizat și 

de materialele cu caracter electoral indirect, cu implicarea exponenților puterii, care au apărut în 

majoritatea cazurilor în lumină pozitivă. În contrast, concurenții electorali Andrei Năstase și 

Dumitru Ciubașenco au fost defavorizați de foarte multe materiale. Aceștia au apărut deseori în 

imagine la aceste posturi, în principal, în materiale cu conotație negativă, fără a avea intervenții 

personale.  

Postul de televiziune cu acoperire regională Jurnal TV l-a favorizat masiv pe concurentul Andrei 

Năstase, atât prin spațiul acordat intervențiilor personale, cât și prin contextul pozitiv al 

materialelor. Marian Lupu a fost în majoritatea cazurilor defavorizat, în special prin știri cu caracter 

electoral indirect, în care membrii Partidului Democrat (PDM) și ai guvernării au apărut în lumină 

negativă. 

NTV Moldova și Accent TV l-au favorizat preponderent pe Igor Dodon, atât prin spațiul acordat 

pentru intervenții directe candidatului și membrilor Partidului Socialiștilor (PSRM)RM, cât și prin 

contextul pozitiv al materialelor electorale directe sau indirecte. La NTV Moldova nu s-a remarcat 

defavorizarea evidentă a altor concurenți electorali, iar Accent TV l-a defvorizat mai mult pe 

Marian Lupu. 

Radiodifuzorul public Moldova 1, posturuile private Realitatea TV,  Pro TV Chișinău, TV 7 au 

avut un comportament relativ echilibrat, fără a fi constatate tendințe de favorizare sau defavorizare 

evidentă a  concurenților electorali. Toate cele 8 știri relevante de la postul de televiziune N4 au fost 

neutre.    
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Moldova 1 

În prima săptămână de campanie electorală (30 septembrie – 6 octombrie 2016) radiodifuzorul 

public Moldova 1 a difuzat 54 știri și o emisiune cu caracter electoral direct și indirect. Durata totală 

a materialelor a fost de 7815 sec. sau 2,17 ore.  4 subiecte relevante au fost plasate primele în 

buletinele  informative, iar restul – in interiorul buletinelor. De cele mai multe ori materialele au 

avut caracter electoral direct și au tratat teme ce țin de procesul electoral  – 34, dar și subiecte ce țin 

de domeniul politic – 10.  

 
Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 
 

Materialele cu caracter electoral de la Moldova 1 au vizat și citat diverși protagoniști și surse, cea 

mai mare cotă revenind cetățenilor, diplomaților/oficialilor străini și reprezentanților Parlamentului 

– care au avut câte 22, 16 și, respectiv, 15 apariții. Deputații au apărut în imagini timp de 586 sec., 

intervenind direct timp de 326 sec., în special, în știrile despre moțiunea de cenzură împotriva 

Guvernului Filip și eșuarea acesteia din lipsă de cvorum în Parlament. Diplomații și oficialii străini 

au fost citați timp de 301 sec., preponderent în materiale privind vizita președintelui Parlamentului 

Adrian Candu în SUA și declarațiile privind susținerea eforturilor autorităților de către 

congresmenii americani, iar cetățenii au fost citați direct timp de 227 sec., fiind vorba în special de 

materiale privind protestul organizat de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) împotriva 

promulgării de către președintele Nicolae Timofti a pachetului de legi pentru care Guvernul și-a 

asumat răspunderea și materialele despre ieftinirea medicamentelor. Materialele relevante au citat și 

reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai societății civile și ai ministerelor. Prezența 

acestora însă nu este semnificativă -  4, 3 și 2 apariții, respectiv. 

În perioada de raport, Moldova 1 a oferit cuvânt majorității concurenților electorali înregistrați și 

concurenților la această funcție. De cele mai multe ori au fost prezentați concurenții Mihai Ghimpu 

și Maia Sandu, în știri privind activități de campanie, urmați de Partidul Platforma Demnitate și 

Adevăr (PPDA). 
 

Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata apariției 
în imagini 

Durata intervenției 
personale 

Mihai Ghimpu 5 200 112 

Maia Sandu 4 172 112 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   3 108 34 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 2 36 34 

Marian Lupu 2 88 46 

Iurie Leancă 2 108 80 

Andrei Năstase 2 34 26 

Dumitru Ciubaşenco 2 78 50 



7 

 

 

Inna Popenco 2 81 42 

Vitalia Pavlicenco 1 14 14 

Ana Guțu 1 24 16 

Ion Dron 1 16 16 

Valeriu Ghilețchi 1 18 16 

Roman Mihăeş 1 10 8 

Silvia Radu 1 18 14 

Vasile Tarlev 1 14 14 

Maia Laguta 1 26 20 

 

În emisiunearelevantă pusă pe post de Moldova 1 au fost prezenți reprezentanți ai societății civile 

(1829 sec.) și ai Guvernului  (751 sec.). O parte din concurenții electorali au apărut în imagini și au 

avut scurte intervenții directe, preluate din știrile difuzate anterior în buletinele informative.     

În perioada de raport a crescut vizibil rata femeilor protagoniste sau surse în materialele analizate, 

în mare parte datorită citării cetățenilor (8 bărbați și 10 femei), a membrilor PDM (6 bărbați și 4 

femei), dar și a candidatelor la funcția de președinte. Astfel, rata femeilor citate sau menționate în 

materiale a crescut în perioada de referință de la 20% la 39%, iar a bărbaților a scăzut de la 79% la 

61%. 

 
  Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, % 

 
 

O parte din materialele analizate au fost neutre, fără a favoriza sau defavoriza prin context sau 

judecată explicită pe vreun aspirant sau concurent electoral. Materialele cu tangențe electorale 

indirecte analizate l-au favorizat mai mult pe Marian Lupu, care a apărut în 8 materiale ce l-au pus 

în lumină pozitivă ( despre vizita lui Adrian Candu în SUA și sprijinul guvernării, întâlnirea lui 

Pavel Filip cu profesorii, în contextul zilei profesionale a acestora, întâlnirea premierului cu oameni 

de afaceri din domeniul farmaceutic și decizia de a reduce prețurile la medicamente). Totodată, 

acest concurent electoral a fost defavorizat în 6 materiale, în special în știri de la lansarea altor 

candidați în campanie. Alte știri prin care au fost favorizați Mihai Ghimpu, Maia Sandu,  Igor 

Dodon și alți concurenți înregistrați s-au referit mai mult la lansarea acestora în campania electorală 

și promisiunile lor electorale.  
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Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

Prime TV 

Prime TV, post privat cu acoperire națională, aflat în proprietatea lui Vlad Plahotniuc, 

vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova, a difuzat în perioada de referință 63 de 

materiale relevante, dintre care o emisiune și 62 știri, cu un volum total de 9568 sec. sau 2,7 ore. În 

majoritatea cazurilor, știrile au fost inserate în interiorul buletinelor de știri. Temele abordate au fost 

diverse, prioritate având subiectele politice și problemele sociale. Este vorba în special de materiale 

privind sondajele electorale și creșterea șanselor concurentului Marian Lupu, întâlniri cu alegătorii, 

organizate atât de Marian Lupu, cât și de alți membri ai PDM, despre campaniile desfășurate de 

Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Procesul electoral și relațiile externe au fost reflectate în 7 

știri, în mare parte despre deciziile CEC de a înregistra sau respinge candidaturile la funcția de 

candidat și materialele despre vizita speakerului Adrian Candu în SUA și sprijinul declarat al 

congresmenilor americani pentru guvernarea de la Chișinău.  
 

Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 
 

Știrile difuzate în perioada de raport au vizat multipli actori, reprezentând Guvernul, Parlamentul, 

cetățeni, societatea civilă, CEC, diplomați, experți, business, administrația publică locală (APL) și 

mass- media. De cele mai dese ori, știrile relevante de la Prime TV au menționat și citat cetățenii 

(61 ori, 562 sec.), care au apărut preponderent în știri privind întâlnirile membrilor PDM în diferite 

localități, întâlnirile electorale ale lui Marian Lupu, dar și în materiale privind terenurile de joacă 

pentru copii, inaugurate în diferite localități ale republicii cu sprijinul Fundației Edelweiss.  Au fost 

citați și reprezentanți ai societății civile (12 apariții, 159 sec.), ai Guvernului (10 ori, 270 sec.),  

diplomați și oficiali străini (8 ori, 108 sec.). Marian Lupu și reprezentanții PDM au avut în 

continuare o prezență mare în imagini, beneficiind de intervenții directe voluminoase. 

Reprezentanții PPDA, ai Partidului Nostru și PL au fost doar vizați, fiind prezenți în imagini, fără a 

avea replică, la fel ca și alți câțiva concurenți electorali.  
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Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Marian Lupu 17 981 533 

Partidul Democrat din Moldova  15 304 270 

Igor Dodon 10 214 127 

Andrei Năstase 9 174 5 

Iurie Leancă 6 104 24 

Dumitru Ciubaşenco 6 128 18 

Maia Sandu 5 75 12 

Mihai Ghimpu 4 83 37 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   3 29 23 

Partidul Nostru   2 61 0 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   2 110 0 

Maia Laguta 2 44 25 

Partidul Liberal   1 3 0 

Mişcarea Populară Antimafie   1 30 30 

Inna Popenco 1 27 0 

Ana Guțu 1 16 0 

Valeriu Ghilețchi 1 26 10 

Roman Mihăeş 1 10 10 

Silvia Radu 1 16 0 

 

Emisiunea relevantă difuzată de Prime TV în perioada de raport i-a avut ca invitați pe experți din 

diferite domenii și reprezentanți mass-media. În cadrul emisiunilor s-a făcut referire la mai mulți 

concurenți electorali care, fie au apărut pe ecrane și au avut intervenții personale, fie au fost 

prezentați doar în imagini. 

În perioada de raport, la Prime TV  s-a remarcat o creștere a numărului de femei citate sau 

menționate în știri, acest indicator crescând de la 25% la 36%. Respectiv, a scăzut rata bărbaților 

menționați sau citați direct - de la 75% la 64%. Cele mai multe femei au fost din rândul cetățenilor 

și al societății civile. 
 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

Concurentul electoral Marian Lupu a fost favorizat în 41 de materiale cu caracter electoral direct 

sau indirect. De cele mai multe ori a fost vorba de știri privind întâlnirile electorale ale lui Marian 

Lupu, întâlnirile cu cetățenii organizate de PDM, inclusiv Caravana europeană, despre susținerea 

lui Marian Lupu de către europarlamentari. Materialele cu tangențe electorale indirecte au vizat 
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subiecte ce țin de ajutoarele sociale promise persoanelor în etate, sprijinul financiar acordat de 

Guvern pentru inițierea afacerilor de către femei, inaugurarea terenurilor de joacă pentru copii în 

diferite localități. Andrei Năstase și Dumitru Ciubașenco au fost defavorizați în 8 și, respectiv, 6 

materiale. 
 

Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

Canal 2 

Postul privat de televiziune cu acoperire națională Canal 2, aflat în proprietatea lui Vlad Plahotniuc, 

vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova, a difuzat în perioada 30 septembrie – 6 

octombrie 33 de materiale, dintre care 32 știri și o emisiune de opinie relevante prezentei 

monitorizări, cu volumul total de 5575 sec. sau 1,5 ore.  Materialele au abordat o varietate de teme, 

printre cele mai frecvente fiind cele politice, procesul electoral și problemele sociale. Cel mai des 

au fost reflectate subiectele privind acțiunile organizate de Partidul Democrat în mai multe localități 

ale republicii, întâlnirile electorale ale lui Marian Lupu, acțiunile desfășurate de Fundația Edelweiss 

etc.   
 

Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 
 

Sursele și protagoniștii vizați cel mai des în știrile puse pe post de Canal 2 în perioada de referință 

au fost din categoria cetățeni (18 apariții, 140 sec.), diplomați și oficiali străini (6 apariții, 30 sec.), 

reprezentanți ai Guvernului (4 ori, 180 sec.), experți (2 apariții, 15 sec.), reprezentanți ai 

Parlamentului (o apariție, 21 sec.). Urmează surse din societatea civilă, poliție, CEC, mass-media, 

business, dar cu o frecvență și volum mai reduse.  De cele mai dese ori în știri au fost menționați și 

citați reprezentanții Partidului Democrat din Moldova (PDM), care au beneficiat de spațiu 

voluminos, atât pentru apariții în imagini, cât și pentru citate directe. Urmează concurenții Andrei 

Năstase și Igor Dodon, care au fost prezenți mai mult pe ecran, în imagini, intervențiile personale 

fiind mai reduse. O mare parte din concurenții electorali au avut doar apariții pe ecran, fără a fi 

citați direct.  
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Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagonisti Aparitia 
Durata 

aparitiei in 
imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Partidul Democrat din Moldova  10 177 153 

Marian Lupu 8 261 156 

Andrei Năstase 6 124 28 

Igor Dodon 6 136 65 

Maia Sandu 5 61 20 

Dumitru Ciubaşenco 5 87 18 

Iurie Leancă 4 97 65 

„Mişcarea social-politică „Ravnopravie”    3 39 20 

Mihai Ghimpu 3 7 0 

Partidul Nostru   2 17 0 

Inna Popenco 2 9 0 

Maia Laguta 2 8 0 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   1 21 21 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   1 28 0 

Ana Guțu 1 5 0 

Ion Dron 1 3 0 

Valeriu Ghilețchi 1 5 0 

Roman Mihăeş 1 4 0 

Silvia Radu 1 6 0 

 

În cadrul emisiunii relevante prezentei monitorizări au participat reprezentanți ai societății civile, iar 

concurenții electorali doar au apărut pe ecrane, în imagini, fără intervenții directe. 

Marea majoritate a protagoniștilor și surselor din materialele relevante de la Canal 2 au fost bărbați  

– 72%, femeile fiind menționate sau citate în 28% de cazuri. Acest indicator este în creștere 

comparativ cu perioada precedentă de monitorizare, de la 25% la 28%. Cele mai multe surse femei 

au fost din categoria cetățeni (8 bărbați și 10 femei) și membre ale PDM (6 bărbați și 4 femei).  
 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

Cel mai favorizat concurent electoral a fost Marian Lupu, care a apărut în lumină pozitivă în 17 

materiale cu tangență electorală directă sau indirectă.  Este vorba atât de materiale în care Marian 

Lupu este vizat direct (întâlnirile electorale, sondajele de opinie, felicitările la adresa profesorilor), 

știri despre activitățile organizate de PDM și Fundația Edelweiss, cât și în știri referitoare la 

activitatea guvernului, prin care se produce un transfer de imagine pozitivă. Printre acestea se 

numără eșuarea moțiunii de cenzură, reducerea prețului la medicamente, acordarea de sprijin 



12 

 

 

financiar femeilor care doresc să inițieze afaceri, acordarea de ajutoare sociale persoanelor în etate. 

De cele mai dese ori știrile de la Canal 2 i-au defavorizat pe Andrei Năstase și Dumitru Ciubașenco 

– câte 8 și 6 ori, respectiv. 
 

Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

Canal 3 

Postul privat de televiziune cu acoperire națională Canal 3, aflat în proprietatea lui Vlad Plahotniuc, 

vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova, a difuzat în total 83 de materiale relevante, 

preponderent  știri (82), cu volumul total de 9447 sec. O parte din ele -  5 sau 6% - au fost 

prioritare, fiind incluse ultimele în buletinele de știri. Tematica subiectelor a fost diversă, fiind 

abordate teme politice,  procesul electoral,  subiecte privind legea și Constituția, probleme sociale.  
 

Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 
 

Materialele relevante au făcut referire la diverși concurenți electorali, dar și la surse și protagoniști 

din categoria cetățeni (56 apariții pe ecran timp de 794 sec.), business (8 apariții pe ecran cu 

intervenții directe de 45 sec.), CEC (7 apariții cu citarea directă 54 sec.), reprezentanții Guvernului 

(5 apariții pe ecran timp de 185 sec.), societatea civilă și mass-media (5 apariții, 54 sec. fiecare). 

Andrei Năstase e lider la capitolul frecvența și durata aparițiilor pe ecran – 27 ori timp de 664 sec., 

intervenția directă constituind 51 sec. Urmează reprezentanții Partidului Democrat din Moldova și 

Marian Lupu - acesta  a apărut pe ecran timp de 1519 sec., fiind citat direct timp de 482 sec. 
 

Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Andrei Năstase 27 664 51 

Partidul Democrat din Moldova  23 574 206 

Marian Lupu 22 1519 482 

Maia Sandu 22 382 75 
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Igor Dodon 17 445 112 

Dumitru Ciubaşenco 14 307 51 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   9 100 0 

Iurie Leancă 8 267 130 

Mihai Ghimpu 6 69 0 

Partidul Nostru   4 133 0 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   3 39 36 

Mişcarea Populară Antimafie   3 57 57 

Inna Popenco 3 6 0 

Ana Guțu 3 12 0 

Valeriu Ghilețchi 3 36 36 

Roman Mihăeş 3 36 36 

Vasile Tarlev 3 18 0 

Maia Laguta 3 60 60 

 

Emisiunea analizată nu a avut protagoniști concurenți electorali. În perioada de raport a crescut 

numărul de surse de sex feminin de la 22% la 30%, numărul surselor de sex masculin scăzând 

corespunzător. Cele mai multe femei au fost din categoria cetățeni (29 femei și 27 bărbați), membre 

ale PDM (8). De asemenea, de multe ori, în știri postul a făcut referire la Maia Sandu (22 ori), Inna 

Popenco, Ana Guțu și Maia Laguta ( câte 3 ori, corespunzător).  
 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

Concurentul electoral Marian Lupu a fost favorizat de cel mai mare număr de știri și emisiuni - 30.  

Acestea s-au referit la subiecte privind întâlnirile electorale ale lui Lupu, sprijinul de care 

beneficiază acesta din partea deputaților europeni, sondajele de opinie, evenimentele organizate de 

PDM în diverse localități, campaniile Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, știrile privind 

reducerea prețului la medicamente etc. Alți actori electorali au fost preponderent defavorizați.  Cel 

mai des în știri negative au apărut  Andrei Năstase și Dumitru Ciubașenco. 
 

Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 
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Publika TV 

Postul de televiziune de știri Publika TV, cu acoperire națională, aflat în proprietatea lui Vlad 

Plahotniuc, vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova, a difuzat în perioada 30 septembrie 

– 6 octombrie 126 de materiale relevante monitorizării, dintre care 112 știri și 14 emisiuni, cu 

volumul total de 35037 sec. sau 9,7 ore.  12 știri au fost incluse primele sau ultimele în buletinele de 

știri, conferindu-le astfel o importanță deosebită. Subiectele analizate au vizat o diversitate de teme, 

cel mai frecvent fiind abordate domeniul politic, problemele sociale și procesul electoral, urmate de 

sănătate, relații externe și educație.  
 

Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 
 

Materialele cu caracter electoral direct sau indirect au citat diverse surse, cel mai des cetățeni (71 

apariții, 749 sec.), diplomați (20 apariții timp de 272 sec.) reprezentanți ai Guvernului (18 apariții, 

539 sec.), ai Parlamentului (4 ori, 82 sec.), CEC (4 apariții timp de 80 sec.), ai societății civile (6 

ori, 68 sec.), APL (4 ori, 76 sec.), ai oamenilor de afaceri (6 apariții timp de 20 sec.). Marian Lupu 

și reprezentanții PDM au fost lideri la capitolul aparițiilor în imagini și intervențiilor directe. Andrei 

Năstase și Dumitru Ciubașenco au apărut în imagini și au fost mai mult menționați , decât citați.   
 

Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Marian Lupu 34 1708 795 

Partidul Democrat din Moldova  31 672 547 

Andrei Năstase 29 653 72 

Igor Dodon 22 427 174 

Dumitru Ciubaşenco 13 320 57 

Mihai Ghimpu 12 151 26 

Iurie Leancă 12 387 192 

Maia Sandu 11 275 102 

Inna Popenco 10 107 45 

Partidul Nostru   6 102 0 

Maia Laguta 6 58 56 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   4 48 40 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   4 104 50 

Ana Guțu 4 12 0 
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Valeriu Ghilețchi 4 48 48 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 3 150 58 

Roman Mihăeş 2 2 0 

Partidul Liberal   1 25 20 

 

La emisiunile relevante difuzate de Publika TV în perioada de referință au participat experți, 

reprezentanți ai mass-media, ai Guvernului, ai Parlamentului, ai PDM.  Din actorii electorali au 

apărut în imagini și au avut intervenții directe Igor Dodon și Andrei Năstase, fiind vorba, în special, 

de știrile preluate din buletinele informative difuzate anterior.   
 

Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în emisiuni, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Miniştri 7 586 440 

Mass- media 7 2549 2452 

Experți (străini şi locali) 6 2250 2019 

Partidul Democrat din Moldova  4 921 710 

Igor Dodon 3 70 49 

Parlament 2 933 706 

Andrei Năstase 2 342 66 

Partidul Nostru   1 5 0 

 

În perioada de referință, la Publika TV a crescut cu 3 puncte procentuale numărul femeilor 

protagoniste și surse citate în materialele relevante, care a constituit 27%. Respectiv, a scăzut rata 

surselor și protagoniștilor bărbați – de la 73% la 71%. De cele mai dese ori sursele de sex feminin 

au fost din categoria cetățeni (24 bărbați și 48 femei), diplomați și oficiali străini (13 bărbați și 9 

femei), societate civilă (0 bărbați, 6 femei). Indicatorul a crescut și datorită faptului că deseori au 

fost menționate și/sau citate candidatele la postul de președinte al RM, Maia Sandu (11 ori), Inna 

Popenco (10 ori), Maia Laguta (6 ori) și Ana Guțu (4 ori).  

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

O mare parte din știri și emisiuni puse pe post de Publika TV  – 62– l-au favorizat pe concurentul 

electoral Marian Lupu. Este vorba de știri privind întâlnirile electorale ale lui Marian Lupu în 

diferite localități ale republicii care au fost periodic puse pe post, abordând diverse teme – educație, 

sănătate, probleme sociale. De asemenea, Marian Lupu a fost favorizat de știrile privind sondajele 

de opinie făcute publice în perioada de raport, privind campaniile organizate de PDM. Printre 

subiectele cu caracter electoral indirect care l-au favorizat pe Marian Lupu se numără materialele 

privind vizita președintelui Parlamentului la Washington și întrevederile pe care le-a avut cu oficiali 
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din Guvernul american, materialele despre diverse acțiuni ale Fundației lui Vlad Plahotniuc 

Edelweiss, întâlnirea prim-ministrului Pavel Filip cu profesorii, reducerea prețului la medicamente 

etc. Alți concurenți electorali au fost mai mult defavorizați, decât favorizați. Andrei Năstase a fost 

defavorizat de cele mai multe ori – 33 materiale, fiind urmat de Maia Sandu și Igor Dodon, ultimul 

fiind și favorizat în 4 știri.  

 
Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

Jurnal TV  

În prima săptămână de campanie electorală, postul de televiziune cu acoperire regională Jurnal TV, 

deținut de Victor Topa, om de afaceri stabilit în Germania, a difuzat 103 materiale relevante 

monitorizării cu volumul total de 34045 sec. sau 9,5 ore. Dintre acestea, 87 au fost știri, 12 – 

emisiuni, iar 4 – Vox Populi. Marea majoritate a știrilor au fost inserate în interiorul buletinelor. La 

capitolul tematicii abordate, în materiale au predominat domeniul politic (sondaje de opinie, 

protestul din fața reședinței Președintelui Timofti împotriva promulgării pachetului din 7 legi etc. 

Au fost abordate și subiecte privind procesul electoral, domeniul economic, legea și Constituția. 
 

Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 
 

Printre protagoniștii și sursele citate cel mai frecvent s-au numărat cetățenii (70 de referințe, 1050 

sec. intervenție directă), reprezentanți ai Guvernului (12 apariții, 39 sec. intervenție directă), 

societatea civilă (11 apariții,  371 sec.), deputați (9 apariții, 312 sec.), CEC (5 apariții, 100 sec.). La 

reprezentanții Președinției și judecători/avocați s-a făcut refere de 10 și, respectiv, 6 ori, aceștia 

fiind prezentați doar în imagini, fără a fi citați direct. Printre alte surse citate mai rar s-au numărat 

experți, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai APL, diplomați. Dintre concurenții electorali și 

partidele politice, în top se mențin Andrei Năstase și PPDA.  
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Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Andrei Năstase 39 1617 1157 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   26 739 788 

Partidul Democrat din Moldova  18 358 51 

Marian Lupu 14 198 0 

Maia Sandu 14 284 184 

Igor Dodon 11 243 60 

Mihai Ghimpu 10 116 34 

Partidul Nostru   6 153 141 

Iurie Leancă 6 82 50 

Dumitru Ciubaşenco 5 28 0 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 3 144 144 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   3 51 60 

Vitalia Pavlicenco 3 27 36 

Ana Guțu 3 9 9 

Valeriu Ghilețchi 3 33 24 

Roman Mihăeş 3 18 42 

Silvia Radu 3 33 24 

Vasile Tarlev 3 12 18 

Maia Laguta 3 54 42 

„Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   1 10 0 

 

În emisiuni au apărut de cele mai dese ori experți locali și străini (6807 sec.), jurnaliști (2024 sec.),  

cetățeni (1730 sec.) și reprezentanți ai societății civile (526 sec.). Membri PPDA sunt lideri în ceea 

ce privește apariția și intervenția în emisiunile de la Jurnal TV în perioada de raport. Marian Lupu și 

PDM au apărut doar pe ecran, fără a fi citați direct.  

 
Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în emisiuni, sec.  

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Marian Lupu 4 223 0 

Andrei Năstase 3 116 45 

Igor Dodon 3 974 11 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   2 2412 2125 

Partidul Democrat din Moldova  1 597 0 

 

În perioada de raport a crescut semnificativ procentajul femeilor citate ca surse sau protagoniste, de 

la 13 la sută la 23 la sută. Corespunzător, a scăzut cu 10 puncte procentuale rata bărbaților citați. 

Creșterea se datorează atât numărului mare de femei la categoria cetățeni (36 femei versus 39 

bărbați), cât și citării frecvente a candidatelor în alegerile prezidențiale. 
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Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

Andrei Năstase este concurentul electoral favorizat cel mai des în materialele de la Jurnal TV. 

Acesta a apărut în lumină pozitivă în 40 de materiale, în special, în cele privind investigarea de 

către SUA a furtului miliardului, solicitarea adresată președintelui Timofti de a nu promulga 

pachetul din 7 legi, protestul organizat de PPDA în fața reședinței Președintelui, dar și materiale 

despre participarea candidatului la Festivalul Mărului la Soroca, meciul de fotbal de la Nimoreni cu 

participarea membrilor PPDA și a lui Năstase.  Un alt concurent - Marian Lupu - a fost defavorizat 

în 47 de materiale, în mare parte în cele ce îl privesc pe vicepreședintele PDM Vlad Plahotniuc, dar 

și în materiale privind huiduirea lui Pavel Filip la Nisporeni, furtul miliardului în vizorul SUA, 

astfel producându-se un transfer de imagine negativă. Maia Sandu a fost mai mult favorizată decât 

defavorizată, iar Mihai Ghimpu – doar defavorizat în 11 materiale.  

 
Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

Realitatea TV 

Postul privat de televiziune cu acoperire regională Realitatea TV, aflat în proprietatea lui Dumitru 

Țîra,  a difuzat în perioada de raport 48 de știri și 9 emisiuni cu caracter electoral direct sau indirect, 

cu volumul total de 33557 sec. sau 9,3 ore. Marea majoritate a știrilor au fost incluse în interiorul 

buletinelor de știri, iar subiectele abordate au vizat în principal procesul electoral și teme politice, 

dar și subiecte privind legea și Constituția sau despre cultură și divertisment. 

 
Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 
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Protagoniștii și sursele citate în știrile relevante au inclus de cele mai multe ori concurenții 

electorali și aspiranții la această funcție, dar și reprezentanți ai Guvernului (6 apariții, 174 sec.), 

Parlamentului (6 apariții, 63 sec.), societății civile (3 apariții, 180 sec.), CEC (3 apariții, 83 sec.), 

cetățeni (9 intervenții timp de 84 sec.). De cele mai multe și de durată intervenții directe au 

beneficiat Igor Dodon, Inna Popenco, Mihai Ghimpu, Dumitru Ciubașenco, Marian Lupu și Maia 

Sandu. 

 
 Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervențieis 

personale 

Igor Dodon 17 491 300 

Inna Popenco 11 388 276 

Mihai Ghimpu 9 243 222 

Dumitru Ciubaşenco 7 308 243 

Marian Lupu 6 210 189 

Iurie Leancă 6 14 0 

Vitalia Pavlicenco 6 32 28 

Valeriu Ghilețchi 6 84 69 

Maia Sandu 6 253 140 

Ana Guțu 5 53 42 

Silvia Radu 5 44 42 

Roman Mihăeş 4 14 12 

Vasile Tarlev 4 78 66 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   3 6 0 

Andrei Năstase 3 12 0 

Maia Laguta 3 63 54 

Partidul Nostru   2 32 30 

Partidul Național Liberal   2 15 14 

Ion Dron 2 8 0 

 „Mişcarea social-politică „Ravnopravie”    2 5 0 

Partidul Democrat din Moldova  1 8 0 

 

Realitatea TV a pus pe post în perioada de raport mai multe emisiuni cu caracter electoral direct sau 

indirect, la care au participat experți, reprezentanți ai societății civile și ai mass-media, dar și trei 

candidați sau aspiranți la funcția de candidat – Igor Dodon, Ana Guțu și Roman Mihăieș.  Alți 

concurenți electorali au apărut pe ecrane, citatele fiind preluate din știrile difuzate anterior.  
 

Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în emisiuni, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Experți (străini şi locali) 6 9397 9019 

Societate civilă – ONG-uri 2 2380 1691 

Mass- media 2 2042 2011 

Igor Dodon 2 3130 3052 

Partidul Democrat din Moldova  2 83 83 
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Marian Lupu 1 113 51 

Mihai Ghimpu 1 59 59 

Dumitru Ciubaşenco 1 112 102 

Ana Guțu 1 2498 2462 

Roman Mihăeş 1 2011 2011 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 1 27 27 

 

În perioada de raport, la Realitatea TV a crescut semnificativ indicatorul privind rata surselor de sex 

feminin – de la 20% la 34%, iar cel privind sursele de sex masculin s-a redus de la 79% la 66%. A 

fost remarcat un echilibru gender în cazul surselor din categoria mass-media (4 versus 4), Parlament 

(3 versus 3). La categoria cetățeni, balanța a fost înclinată în favoarea femeilor (6 femei versus 3 

bărbați).  Creșterea se explică și prin citarea mai frecventă a candidatelor în cursa prezidențială – 

Maia Sandu (6 apariții), Ana Guțu (6 apariții), Inna Popenco (11 apariții), Silvia Radu (5 apariții), 

Maia Laguta (3 apariții).  
 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

Majoritatea concurenților electorali care au apărut în știri au fost fie favorizați, fie defavorizați de 

context. Igor Dodon a fost defavorizat de cele mai multe ori, fiind în același timp și favorizat de 

cele mai multe materiale.  Urmează Maia Sandu, Marian Lupu, Dumitru Ciubașenco, Inna Popenco 

etc.  

 

 
 

 

NTV Moldova  

Postul de televiziune cu acoperire regională NTV Moldova, aflat în proprietatea lui Corneliu 

Furculiță, deputat PSRM, a difuzat în perioada de raport 61 de materiale relevante, dintre care 53 de 

știri și 8 emisiuni. Volumul total al acestora a fost de  37574 sec. sau 10,4 ore. 8 știri sau 

aproximativ 16% au fost inserate primele sau ultimele în buletinele informative, indicând asupra 

importanței lor. Temele abordate au vizat în mare parte domeniul politic și procesul electoral, fiind 

abordate și subiecte din domeniul economic, probleme sociale, relații externe. 
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Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 
 

La documentarea știrilor NTV a făcut trimitere la cetățeni, care au fost primii în top (40 apariții, 

timp de 726 sec.), urmați de deputați (14 apariții, 330 sec. intervenții directe), reprezentanți ai 

Guvernului (6 apariții, 190 sec. citate directe). Experții au fost citați de 4 ori timp de 120 sec., iar 

reprezentanții CEC și judecătorii/avocații de câte 2 ori, timp de 60 sec. Dintre actorii electorali, Igor 

Dodon este primul în top după numărul de apariții, dar și după durata apariției în imagini și 

intervenției personale. 

  
Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Igor Dodon 37 2841 1633 

Marian Lupu 11 366 130 

Iurie Leancă 7 260 71 

Maia Sandu 6 58 0 

Mihai Ghimpu 4 110 70 

Andrei Năstase 4 70 0 

Dumitru Ciubaşenco 4 95 30 

Vitalia Pavlicenco 4 116 116 

Roman Mihăeş 4 120 120 

Ana Guțu 2 50 50 

Vasile Tarlev 2 34 34 

Maia Laguta 2 60 60 

 

Emisiunile de la NTV i-au avut ca invitați pe reprezentanți ai Parlamentului, ai PLDM, experți și 

cetățeni. Concurenții electorali nu au participat la emisiuni și nici un au fost citați direct.  

Din punctul de vedere al echilibrului de gen, la NTV Moldova s-a păstrat tendința de înclinare a 

balanței în favoarea surselor de sex masculin, femeile fiind mai rar citate sau menționate în știri și 

emisiuni. Comparativ cu perioada anterioară de monitorizare, a fost constatată creșterea cu un punct 

procentual a ratei surselor femei și, corespunzător, reducerea cu un punct procentual a ratei surselor 

bărbați. 
 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 
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De cele mai multe ori știrile și emisiunile puse pe post de NTV Moldova l-au favorizat pe Igor 

Dodon, care a apărut în lumină pozitivă în 37 de cazuri. E vorba de materialele cu caracter electoral 

direct, cum ar fi întâlnirile electorale, dar și cele cu caracter electoral indirect, inclusiv cele privind 

moțiunea de cenzură și atacarea la Curtea Constituțională a promulgării legii de către Președintele 

Timofti. Concurenții electorali defavorizați cel mai frecvent au fost Marian Lupu, în special, în 

materialele critice privind acțiunile guvernării, și Iurie Leancă, în contextul furtului miliardului.  
 

Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

Pro TV Chișinău 

Postul de televiziune cu acoperire regională Pro TV Chișinău, deținut de Prodigital SRL
1
, a difuzat 

în perioada de referință 35 de materiale relevante (34 știri și o emisiune de opinie) cu un volum total 

de 7433 sec. sau aproximativ 2 ore. Temele abordate s-au referit preponderent la domeniul politic și 

procesul electoral. 

 
Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 
 

Știrile relevante au făcut referire și au citat mai mulți concurenți electorali, dar și cetățeni (20 

apariții, 191 sec.), reprezentanți ai Guvernului (7 apariții, 162 sec.), ai Parlamentului (8 apariții, 34 

sec.), ai judecătorilor/avocaților (6 apariții, 62 sec.), CEC (6 apariții, 22 sec.). Dintre actorii 

electorali cele mai multe apariții i-au revenit lui Igor Dodon, care a avut și cea mai voluminoasă 

apariție în imagini și intervenții directe, urmat de Marian Lupu, Andrei Năstase și Maia Sandu.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Beneficiari finali ai Pro TV sunt mai multe companii off shore 
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Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Igor Dodon 25 343 140 

Marian Lupu 18 228 25 

Andrei Năstase 15 222 60 

Maia Sandu 15 214 66 

Dumitru Ciubaşenco 13 97 37 

Mihai Ghimpu 12 187 94 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”     9 142 46 

Inna Popenco 9 71 38 

Iurie Leancă 8 75 43 

Partidul Democrat din Moldova  5 42 29 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 5 18 0 

Vasile Tarlev 5 22 6 

Vitalia Pavlicenco 4 27 20 

Valeriu Ghilețchi 4 27 6 

Roman Mihăeş 3 20 14 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 2 8 0 

Ana Guțu 2 46 20 

Ion Dron 2 4 0 

Silvia Radu 2 26 12 

Maia Laguta 2 26 18 

Partidul Nostru   1 3 0 

 

Reprezentanții Partidului Socialiștilor sunt singurii reprezentanți ai vreunui partid care au avut 

apariții și intervenții directe în emisiunile de la PRO TV – 1267 sec, iar Maia Sandu a apărut pe 

ecran timp de 25 sec. Ceilalți invitați au fost experți sau judecători/avocați.  

În perioada de raport, în materialele relevante puse pe post de Pro TV s-a remarcat diminuarea ratei 

femeilor citate ca surse, de la 25% la 21%. Corespunzător, a crescut procentajul surselor bărbați 

citați în știri și emisiuni.  

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

Materialele difuzate de PRO TV în perioada de raport au favorizat și defavorizat relativ în egală 

măsură mai mulți actori electorali. De cele mai multe ori contextul a fost defavorabil pentru Mihai 
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Ghimpu – 13 știri. Acest concurent a beneficiat și de 7 știri favorabile. Marian Lupu a fost 

defavorizat de 11 materiale și favorizat de 2 ori. Știrile negative au avut caracter electoral indirect și 

s-au referit, în special, la acțiunile guvernării, astfel producându-se  transferul de imagine negativă 

asupra concurentului Marian Lupu. 

 
Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

TV 7 

Postul de televiziune cu acoperire regională TV 7, aflat în proprietatea lui Petru și Alexandra 

Lucinschi (copiii fostului proprietar, deputatul PLDM Chiril Lucinschi), a difuzat în perioada de 

referință 29 de materiale, dintre care 5 emisiuni și 24 știri, cu un volum total de 10854 sec. sau 

aproximativ 3 ore. Temele abordate au fost preponderent din domeniul politic și procesul electoral.  

La documentarea știrilor, TV 7 a dat preferință cetățenilor (16 apariții cu intervenție directă de 456 

sec.), experților (6 apariții, 330 sec.), reprezentanților Parlamentului (4 apariții, 140 sec.) ai  

Guvernului (2 apariții, 60 sec.). Topul concurenților electorali, din punct de vedere al frecvenței 

apariției, este condus de Igor Dodon și Maia Sandu. Mihai Ghimpu a avut mai puține apariții, cu o 

durată mai mare a apariției pe ecran și a intervenției directe. 

 
Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Igor Dodon 6 330 230 

Maia Sandu 6 300 230 

Mihai Ghimpu 4 540 490 

Andrei Năstase 4 200 160 

Partidul Democrat din Moldova  2 80 0 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 2 30 30 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 2 40 30 

Partidul Nostru   2 250 160 

Marian Lupu 2 170 110 

Iurie Leancă 2 240 140 

Dumitru Ciubaşenco 2 180 130 

 

Emisiunile cu conotație electorală difuzate de TV 7 în perioada de raport nu i-au avut ca invitați pe  

actorii electorali, aceștia fiind doar menționați de protagoniști. 
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În perioada de raport, la TV 7 a fost înregistrată reducerea cu 3 puncte procentuale a ratei femeilor 

citate sau menționate în materialele relevante, care au constituit 24%. Corespunzător, a crescut 

procentajul surselor sau protagoniștilor de sex masculin – până la 74%.   

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

Materiale relevante puse de post de TV 7 în perioada de referință l-au defavorizat cel mai des pe 

Marian Lupu, urmat de Igor Dodon și Mihai Ghimpu. Este vorba în special de materiale cu caracter 

electoral indirect, cum ar fi eșuarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Filip și contestarea 

promulgării pachetului de legi de către Președintele Timofti.  Igor Dodon, Mihai Ghimpu și Iurie 

Leancă au fost atât defavorizați, cât și favorizați, iar Iurie Leancă, Andrei Năstase și Maia Sandu – 

doar favorizați în știri de campanie. 

 
Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

Accent TV 

Postul privat cu acoperire regională,  Accent TV, deținut de compania Telesistem SRL din Rusia
2
, a 

avut în perioada de referință  54 de materiale – 49 știri și 5 emisiuni de opinie relevante, cu volumul 

total de 19880 sec. sau aproximativ 5,5 ore. În aproximativ 18% din cazuri, știrile au fost inserate 

primele sau ultimele în buletine, fiind astfel accentuată importanța lor. Tematica abordată cel mai 

frecvent a vizat domeniul politic, urmat de procesul electoral, domeniul economic și probleme 

sociale. 

 
Temele abordate în materialele cu caracter electoral direct și indirect, frecvența. 

 

                                                 
2
 Beneficiarul final al Accent TV este Vadim Ciubara. 
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La documentarea materialelor relevante, Accent TV a recurs de cele mai multe ori la cetățeni (22 

apariții, 327 sec.), experți (14 apariții, 551 sec.), reprezentanții Guvernului (9 apariții, 45 sec.), ai 

Parlamentului (5 apariții, 52 sec.) S-a mai apelat la reprezentanții CEC, diplomați străini, societatea 

civilă și APL. Igor Dodon este concurentul electoral citat cel mai des în calitate de sursă. Astfel, 

Igor Dodon a apărut în 22 de materiale,  beneficiind și de aparițiile membrilor PSRM.  

 
Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Igor Dodon 21 802 508 

Marian Lupu 8 158 110 

Maia Sandu 6 137 91 

Dumitru Ciubaşenco 6 203 157 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 5 208 187 

Iurie Leancă 5 134 86 

Andrei Năstase 5 62 29 

Mihai Ghimpu 4 135 54 

Partidul Democrat din Moldova  2 20 0 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 1 18 26 

Partidul Liberal   1 26 28 

Partidul Nostru   1 16 14 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   1 11 11 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   1 4 4 

Inna Popenco 1 12 0 

Ana Guțu 1 10 0 

Valeriu Ghilețchi 1 10 0 

Silvia Radu 1 10 0 

Maia Laguta 1 10 0 

 

Emisiunea difuzată de Accent TV în perioada de raport i-a avut ca protagoniști pe reprezentanți ai 

PSRM, experți, reprezentanți ai CEC, judecători și avocați. Marea majoritate a surselor citate au 

fost bărbați – 83%, iar 17% - femei. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Experți (străini şi locali) 5 8358 6442 

Comisia Electorală Centrală 1 1514 1048 

Judecători, avocați 1 1247 950 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 1 2120 1780 
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Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
 

Materialele relevante puse pe post de Accent TV l-au favorizat preponderent pe Igor Dodon, care a 

apărut în lumină pozitivă de 17 ori în materiale privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului 

inițiată de deputații din opoziție, promulgarea pachetului de legi de către președinte, sesizarea Curții 

Constituționale în legătură cu aceasta. Marian Lupu a fost cel mai defavorizat, fiind vorba de 14 

materiale negative, în mare parte cu caracter electoral indirect în care erau criticate acțiunile 

guvernării.  Ceilalți concurenți au fost și favorizați, și defavorizați. 

 
Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 

 
 

 

N4  

Postul cu acoperire regională N4, aflat în proprietatea Selectcanal TV SRL
3
,  a reflectat sumar 

campania electorală, difuzând în perioada 30 septembrie - 6 octombrie 9 materiale relevante  – 8 

știri și o emisiune, cu volumul total de 6172 sec. sau 1,7 ore. Dintre acestea, o parte au avut caracter 

electoral indirect, de exemplu, știrea din Parlament privind lipsa cvorumului pentru a supune 

votului moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Temele abordate s-au axat prioritar pe politic – 

4 știri, proces electoral,  lege și Constituție – câte 2 materiale. De la Comisia Electorală Centrală N4 

a reflectat un singur subiect – cel privind numărul candidaților înregistrați și al aspiranților respinși.   

Materialele difuzate au menționat și citat reprezentanți ai Parlamentului (4 apariții pe ecran timp de 

94 sec., cu intervenții directe de 110 sec.) și ai Guvernului (4 apariții în imagini timp de 68 sec., cu 

intervenții personale de 46 sec.). Dintre concurenții electorali a fost citat direct doar Igor Dodon, 

timp de 40 sec., care a avut 8 apariții pe ecran, timp de 66 sec. Ceilalți concurenți electorali sau 

aspiranți la această funcție fie au apărut doar în imagini, fie au fost doar menționați.  

 
Frecvența, durata apariției în imagini și durata intervenției directe a concurenților electorali și actorilor politici în știri, sec. 

 

Protagoniști și surse 
Frecvența 
apariției 

Durata 
apariției în 

imagini 

Durata 
intervenției 
personale 

Igor Dodon 8 66 40 

Parlament 4 94 110 

Miniştrii 4 68 46 

                                                 
3
 Beneficiarii finali ai N4 – Alexandru Sîrbu, Andrei Borșevici și Eugeniu Sîrbu  
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Marian Lupu 4 24 0 

Iurie Leancă 4 14 0 

Andrei Năstase 4 24 0 

Maia Sandu 4 18 0 

Dumitru Ciubaşenco 4 14 0 

Preşedintele, preşedinția 2 30 0 

Comisia Electorală Centrală 2 8 0 

Mihai Ghimpu 2 6 0 

Inna Popenco 2 4 0 

Vitalia Pavlicenco 2 0 0 

Ana Guțu 2 6 0 

Ion Dron 2 0 0 

Valeriu Ghilețchi 2 6 0 

Roman Mihăeş 2 0 0 

Silvia Radu 2 6 0 

Vasile Tarlev 2 0 0 

Maia Laguta 2 6 0 

 

Postul a difuzat în perioada de raport o emisiune cu participarea lui Vladimir Voronin, președintele 

PCRM, care a lansat critici la adresa mai multor candidați electorali.   

În perioada de referință a crescut de la 13 la 27 la sută procentajul surselor și protagoniștilor de sex 

feminin, respectiv micșorându-se rata celor de sex masculin – de la 81% la 70%. Creșterea 

numărului de surse/protagoniste femei se explică prin prezența acestora în lista candidaților și 

aspiranților la postul de candidat, care au fost menționați în știrea de la CEC.  

 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva gender, %. 

 
  

Știrile de la N4 au fost neutre, fără a defavoriza sau favoriza anumiți concurenți electorali, iar 

emisiunea pusă pe post a defavorizat șase concurenți electorali. 

 
Contextul apariției concurenților electorali în materialele cu caracter electoral, frecvența 
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2.2 Portaluri web 

 

Concluzii generale 

 

În prima săptămână a campaniei electorale, cele 12 portaluri web monitorizate au publicat, în total, 

514 articole care vizează direct sau indirect campania şi alegerile prezidenţiale. Majoritatea absolută 

a materialelor (486 de texte sau 94,6% din total) au fost ştiri simple sau detaliate care au vizat 

potenţiali candidaţi, formaţiunile politice pe care aceştia le reprezintă, activitatea CEC etc., iar alte 

25 de materiale (4,9% din total) au fost comentarii, editoriale sau alte articole de opinie. Au mai fost 

publicate trei interviuri cu candidaţii sau potenţialii candidaţi la funcţia de Preşedinte, inclusiv un 

interviu cu Vadim Brânzan pe Newsmaker.md (marcat ca publicitate) şi două interviuri cu Andrei 

Năstase pe Jurnal.md. În perioada de raportare, în presa online monitorizată nu au fost publicate 

dezbateri electorale cu participarea candidaţilor şi nici sondaje de tip Vox Populi, adică interviuri 

directe cu cetăţenii la tema alegerilor prezidenţiale. 

 
Numărul materialelor cu caracter electoral direct și indirect publicate în perioada 30 septembrie – 6 octombrie 2016 pe 12 portaluri 

 
 

Materialele au avut format diferit, unele conţinând doar text, altele având elemente de multimedia, 

cu imagini video sau audio ataşate textului propriu-zis al articolului sau plasate pe site-uri fără text. 

Astfel, volumul materialelor monitorizate a fost cuantificat în semne (text) şi secunde (video şi 

audio), prezentându-se în felul următor:  

 
Volumul materialelor cu caracter electoral direct și indirect publicate în perioada 30 septembrie – 6 octombrie 2016 pe 12 portaluri 

 
 

Portalul Jurnal.md a publicat cele mai multe materiale cu caracter politic şi electoral – 74, urmat de 

Ziarulnational.md (63), Unimedia.info şi Agora.md (56 şi, corespunzător, 55), Sputnik.md – 51, 
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Deschide.md şi Realitatea.md – câte 45, Newsmaker.md şi Noi.md – câte 38, Moldova24.info şi 

Today.md (23 şi, corespunzător – 21 de materiale). Portalul regional Gagauzinfo.md a publicat doar 

5 materiale relevante în săptămâna monitorizată.  

Ca şi în perioada precedentă de monitorizare, majoritatea materialelor publicate s-au referit la 

comportamentul şi declaraţiile unor candidaţi sau potenţiali candidaţi, acuzaţiile lansate în adresa 

acestora de către oponenţi sau de alte persoane, replicile celor acuzaţi (411 materiale sau 80% din 

total), 59 de materiale (11,5% din total) au reflectat mersul procesului electoral în general şi 

activitatea CEC, celelalte produse jurnalistice au abordat în context electoral teme cum ar fi situaţia 

economică din ţară, lupta cu corupţia, funcţionarea statului de drept, relaţiile externe ale Moldovei 

etc. 

În total, toate cele 12 portaluri au citat 883 de surse sau protagonişti, 552 dintre ei (62,5%) fiind 

politicieni, reprezentanţi ai unor partide/formaţiuni politice sau comunicatele partidelor (cel mai des 

au fost citaţi sau vizaţi, în context pozitiv sau negativ, reprezentanţi ai următoarelor partide: Partidul 

„Platforma Demnitate şi Adevăr” – de 98 de ori, Partidul Democrat – de 84 de ori, Partidul 

Socialiştilor – de 75 de ori, Partidul Acţiune şi Solidaritate – de 70 de ori). Comisia Electorală 

Centrală şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor electorale au fost citaţi de portalurile monitorizate de 58 

de ori timp de o săptămână. 

Foarte multe materiale au avut o singură sursă de informaţie, deseori au fost publicate materiale 

despre acuzaţiile lansate de unii concurenţi împotriva altora fără a se oferi dreptul la replică celor 

vizaţi, astfel produsele media fiind puternic dezechilibrate. 

Materialele au fost puternic dezechilibrate şi din punct de vedere al raportului de gen, marea 

majoritate a surselor citate fiind de sex masculin: din totalul de 883 se surse şi protagonişti, 601 

(68%) sunt bărbaţi, doar 155 (mai puţin de 18%) sunt femei, iar celelalte surse nu au fost 

specificate.  

 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %, în perioada 30 septembrie – 6 octombrie 2016 pe 12 portaluri 

 

 

 

www.Agora.md    

În perioada de raport, portalul Agora.md a publicat 55 de materiale relevante prezentei monitorizări, 

inclusiv 54 de știri şi un comentariu. În 15 cazuri, textele știrilor au fost însoțite de imagini video 

sau a fost prezentată doar coloană video de la unele evenimentele cu conotație politică și electorală. 

Volumul total al materialelor relevante a constituit 63143 de semne (pentru texte) și 11417 secunde 

(pentru materialele video). 

http://www.agora.md/
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Din punct de vedere tematic, articolele s-au referit la procesul politic şi procesul electoral în 

general, comportamentul şi declaraţiile unor candidaţi etc. 

Portalul a citat sau s-a referit la o gamă relativ diversă de surse şi protagoniştii, 153 în total, inclusiv 

124 – din mediul politic. De cele mai multe ori, surse sau protagonişti pentru articole au fost 

reprezentanţii Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” şi ai Partidului Democrat (câte 22 de 

cazuri), ai Partidul Socialiştilor (18) şi Partidului Acţiune şi Solidaritate (16). 
 

Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici. 
 

Partidul Democrat din Moldova  22 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   3 

Partidul Liberal   5 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   18 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   3 

Partidul Nostru   9 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   1 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   22 

Partidul Popular European din Moldova   9 

Partidul Politic „Dreapta”   1 

Partidul Acțiune şi Solidaritate  16 

Inna Popenco 2 

Vitalia Pavlicenco 2 

Ion Dron 2 

Valeriu Ghilețchi 1 

Roman Mihăeş 4 

Silvia Radu 1 

Vasile Tarlev 2 

Maia Laguta 1 

 

105 din totalul de 153 de surse și protagoniști au fost bărbaţi (69%) şi doar 28 (18%) - femei, în 

restul cazurilor sursa nu a fost specificată.  

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Agora.md mediatizează campania electorală nepărtinitor, iar concurenţii sunt prezentaţi, în general, 

neutru, fără intenţii de favorizare sau defavorizare editorială. Totodată, în multe ştiri sunt reflectate 
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acuzaţiile unor persoane împotriva altora în context electoral, iar reacţiile celor vizaţi lipsesc. 

Astfel, lipsa celei de-a doua surse lasă impresia că unii candidați ar fi defavorizați. În perioada de 

raport, au fost publicate, de exemplu, câteva ştiri care au prezentat-o în context negativ pe candidata 

PAS Maia Sandu (de 6 ori), prepondernt fiind vorba de acuzaţiile altor concurenţi fără replica 

candidatei PAS. Candidatul PDM Marian Lupu este prezentat în context diferit, totuşi mai des este 

vizat în context care îl defavorizează fie personal, fie PDM sau guvernarea actuală.  

 

 
 

 

www.Deschide.md    

Deschide.md a publicat timp de o săptămână 45 de materiale relevante prezentei monitorizări, 

inclusiv 42 de ştiri sau alte articole şi 3 comentarii şi/sau editoriale. Două materiale au fost însoţite 

de coloană video. Volumul total al materialelor relevante a constituit 112116 de semne (pentru 

texte) și 1720 secunde (pentru materialele video).  

Din punct de vedere tematic, articolele s-au referit la procesul politic şi procesul electoral în 

general, comportamentul şi declaraţiile unor candidaţi etc. 

Deschide.md a citat 62 de surse şi protagonişti, inclusiv 40 din domeniul politic, cel mai des fiind 

vizaţi sau citaţi reprezentanţi ai Partidul Acţiune şi Solidaritate (9 cazuri), ai Partidul Democrat şi 

Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” (câte 7 cazuri fiecare). 

 
Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici. 

 

Partidul Democrat din Moldova  7 

Partidul Comuniştilor din Republica 

Moldova   

1 

Partidul Liberal   4 

Partidul Socialiştilor din Republica 

Moldova   

3 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   2 

Partidul Nostru   3 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   1 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   7 

Partidul Popular European din Moldova   3 

Partidul Acţiune şi Solidaritate  9 

 

http://www.deschide.md/
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Discrepanţa de gen a surselor şi protagoniştilor s-a diminuat faţă de perioada precedentă de 

monitorizare, însă rămâne foarte pronunţată. Astfel, două din trei surse și protagoniști ai portalului 

au fost bărbaţi (41 sau 66% din total), iar femeile au fost surse şi protagoniste în doar 11% din 

materiale (7 cazuri), în alte 14 cazuri (23%) sursa nu a fost specificată.  

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Limbajul ironic utilizat în ştirile Deschide.md în raport cu candidaţii PPDA Andrei Năstase şi PAS 

Maia Sandu indică asupra tendinţei de defavorizare a acestor concurenţi. În săptămâna de raport, 

Andrei Năstase a fost prezentat în context care îl defavorizează direct sau indirect de 7 ori, Maia 

Sandu – de 4 ori. De 7 ori a fost prezentat în context defavorizant şi candidatul PSRM Igor Dodon. 

În acelaşi timp, portalul selectează pentru publicare ştirile care îl favorizează pe candidatul PPEM 

Iurie Leancă. Candidatul PDM Marian Lupu şi candidatul PL Mihai Ghimpu au fost prezentaţi în 

context diferit.  

 
 

 

www.Gagauzinfo.md  

La fel ca în perioada precedentă de monitorizare, Gagauzinfo.md se implică foarte puţin în 

reflectarea campaniei electorale naţionale, politica editorială fiind axată preponderent pe 

mediatizarea campaniei electorale pentru alegerile Adunării Populare din autonomie. În perioada de 

raport, portalul a publicat doar 5 texte relevante prezentei monitorizări, cu o suprafaţă totală de 

9863 de semne. Ştirile au informat, selectiv, despre unele evenimente cu conotaţie electorală. 

Numărul şi diversitatea surselor de informaţie şi/sau a protagoniștilor citaţi, de asemenea au foat 

foarte reduse – doar 4, toate fiind femei (în două cazuri a fost vorba de Maia Sandu, candidata PAS, 

în alte două cazuri – preşedinta Comisiei Electorale Centrale). 

http://www.gagauzinfo.md/
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Textele publicate de Gagauzinfo.md în perioada de raport au fost informative, nepărtinitoare, au 

relatat inclusiv despre întâlnirile candidaţilor cu alegătorii și promisiunile electorale ale acestora.  

 

 
 

 

www.Jurnal.md  

Numărul de materiale relevante pe Jurnal.md a crescut faţă de perioada precedentă (timp de o 

săptămână au fost publicate 74 de materiale faţă de 114 pe parcursul precedentelor două săptămâni). 

Este vorba de 65 de ştiri sau alte articole, 7 comentarii, editoriale sau alte materiale de opinie şi 2 

interviuri cu candidatul PPDA Andrei Năstase care au avut un caracter de favorizare directă, dar nu 

au fost marcate ca publicitate electorală; 6 materiale au fost însoţite de coloană video. Volumul total 

al materialelor relevante a constituit 184729 de semne (pentru texte), și 2616 secunde (pentru 

materialele video). 

Tematica generală a fost reflectarea selectivă a comportamentului şi declaraţiilor unor candidaţi la 

funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în unele cazuri tema a fost lupta cu corupţia. 

În total, au fost citaţi sau vizaţi 98 de surse şi protagonişti, 44 dintre ei reprezentând politicul. Cel 

mai frecvent au fost citaţi, la fel ca în perioada precedentă de monitorizare, surse din Partidul 

„Platforma Demnitate şi Adevăr” (27 de cazuri). 
 

Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici.  

 

Partidul Democrat din Moldova  4 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   1 

Partidul Liberal   1 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   2 

Partidul Nostru   1 

Partidul „Casa Noastră – Moldova”   1 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   27 

Partidul Popular European din Moldova   2 

Partidul Acţiune şi Solidaritate  5 

 

În cazul Jurnal.md se remarcă o uşoară îmbunătăţire a indicatorilor de gen. Astfel, în aproape 2/3 

din materialele publicate în prima săptămână a campaniei electorale, au fost citaţi sau s-a făcut 

referire la bărbaţi (62 de cazuri sau 63% din total), femeile fiind vizate în 17 de cazuri (17% din 

total), sexul celorlalte surse nu a fost specificat.  

 

 

 

 

http://www.jurnal.md/
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Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Politica editorial a Jurnal.md este centrată pe prezentarea exclusivă în context negativ, într-un 

număr mare de ştiri, a candidatului PDM, Marian Lupu, şi a lui Vladimir Plahotniuc, prim-

vicepreşedintele acestui partid (48 de cazuri). Candidatul PL Mihai Ghimpu la fel este defavorizat 

editorial (13 cazuri), parţial şi candidatul PPEM Iurie Leancă (4). În contrast, candidatul PPDA 

Andrei Năstase este lăudat şi prezentat doar în context pozitiv (13 cazuri în total, inclusiv două 

interviuri favorizante). 

 

 
 
 
www.Moldova24.info  

Portalul Moldova24.info practic a dublat numărul de materiale relevante prezentei monitorizări – 

dacă anterior a avut 23 de articole timp de două săptămâni, acum a publicat acelaşi număr de texte 

într-o singură săptămână, toate fiind din categoria ştirilor. Volumul total al materialelor relevante a 

constituit 39655 semne (texte). 

În majoritatea absolută a cazurilor, materialele s-au referit la acţiunile şi declaraţiile candidaţilor, au 

fost lansare acuzaţii de corupţie în adresa unor candidaţi etc.  

Numărul surselor şi al protagoniştilor citaţi sau vizaţi de Moldova24.info a fost de 27, inclusiv 18 

din domeniul politic, în special fiind vorba de liderii şi reprezentanţii Partidului Acţiune şi 

Solidaritate (6 cazuri) şi ai Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”  (4), precum şi ai Partidului 

Democrat (4 cazuri). Contextul în care aceştia au fost vizaţi a fost diferit, unii fiind favorizaţi, alţii – 

dimpotrivă, defavorizaţi. 

http://www.moldova24.info/
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Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici. 
   

Partidul Democrat din Moldova  4 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   1 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   1 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   4 

Partidul Popular European din Moldova   2 

Partidul Acţiune şi Solidaritate  6 

 

În săptămâna de raport, discrepanţele de gen ale surselor/protagoniştilor s-au accentuat până la 74% 

bărbaţi (20 din totalul de 27 surse şi protagonişti) şi 19% femei (5 din total), sexul celorlalte surse 

nu a fost specificat. 

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Conţinutul Moldova24.info este îndreptat, pe de o parte, spre defavorizarea frecventă, directă şi 

indirectă, a candidatului PPDA Andrei Năstase (în 13 cazuri), parţial a candidatei PAS Maia Sandu 

(4), iar pe de altă parte – spre favorizarea candidatului PDM, Marian Lupu (6 cazuri). În raport cu 

A. Năstase, portalul utilizează expresii ironice, jignitoare, fără a asigura dreptul de replică.  

 

 
 
 

www.Newsmaker.md  

Newsmaker.md a publicat 38 de materiale relevante prezentei monitorizări, majoritatea absolută 

fiind ştiri - 35, alte 2 comentarii şi un interviu publicitar cu Vadim Brânzan care a intenţionat să 

http://www.newsmaker.md/
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participe în campania electorală, dar ulterior s-a retras; 10 materiale au fost însoţite de coloană 

video. Volumul total al materialelor relevante a constituit 144085 semne (texte) și 7083 secunde 

(video). 

Portalul a publicat ştiri despre lansările candidaţilor în campania electorală, informaţii relevante 

despre declaraţiile de venit ale candidaţilor, plângerile adresate de aceştia Comisiei Electorale 

Centrale, rapoartele de monitorizare a diferitor aspecte ale campaniei etc. 

Portalul a citat sau a făcut referire la 96 de surse şi protagonişti, în 42 de cazuri fiind vorba de lideri 

sau reprezentanţi ai formaţiunilor politice. Cel mai des au fost citaţi sau vizaţi reprezentanţi ai 

Partidului Democrat, Partidului Socialiştilor, Partidului Nostru şi Partidului „Platforma Demnitate 

şi Adevăr”. 

 
Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici.  

 

Partidul Democrat din Moldova  8 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   2 

Partidul Liberal   2 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   7 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   3 

Partidul Nostru   7 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   2 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   6 

Partidul Popular European din Moldova   1 

Partidul Acţiune şi Solidaritate  2 

Vadim Brânzan 2 

 
Din totalul surselor şi protagoniştilor, 58 au fost bărbaţi (60% din total), 16 femei (17%), sexul 

celorlalte surse nu a fost specificat. 

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 
Newsmaker.md are o poltică editorială nepărtinitoare în raport cu concurenţii electorali şi nu 

favorizează sau defavorizează vreun candidat. În perioada de raport, candudatul PDM, Marian 

Lupu, a apărut mai des în ştiri care îl prezintă în context negativ (10 cazuri) din cauza declaraţiilor 

pe care le fac alţi candidaţi despre acesta.   
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www.Noi.md  

Noi.md a publicat în perioada de raport 38 de materiale relevante prezentei monitorizări, toate fiind 

ştiri scurte sau desfăşurate; 2 materiale au fost însoţite de coloană video. Volumul total al 

materialelor relevante a constituit 49251 semne (texte) și 477 secunde (video). 

Tematica materialelor s-a rezumat la acţiunile şi declaraţiile unor candidaţi la funcţia de Preşedinte 

al Republicii şi la mersul procesului electoral.  

În total, Noi.md a citat sau a făcut trimitere la 44 de surse şi protagonişti, în 27 de cazuri fiind vorba 

de liderii sau reprezentanţii unor partide, printre cele mai des citate sau vizate formaţiuni au fost 

Partidul Democrat, Partidul Socialiştilor şi Partidul Acţiune şi Solidaritate (câte 5 cazuri fiecare).   

 
Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici. 

 

Partidul Democrat din Moldova  5 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   2 

Partidul Liberal   2 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   5 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   1 

Partidul Nostru   2 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   1 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   3 

Partidul Popular European din Moldova   1 

Partidul Acţiune şi Solidaritate  5 

 
Surse şi protagonişti ai materialelor au fost preponderent bărbaţi (27 sau 61% din total, 

înregistrându-se o îmbunătăţire faţă de perioada precedentă de monitorizare), iar femeile au fost 

surse sau protagoniste în doar 9 cazuri (21% din total), celelalte 8 materiale nu au avut surse 

specificate.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.noi.md/
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Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Portalul Noi.md prezintă principalii concurenţi electorali în context diferit, fără a-i favoriza sau 

defavoriza direct, însă ştirile despre acţiunile/declaraţiile unor concurenţi împotriva altora deseori 

nu sunt echilibrate prin oferirea opiniei/replicii candidatului vizat. Frecvenţa apariţiilor în context 

pozitiv este mai mare în cazul candidatului PSRM Igor Dodon. 

 

 
 

 

www.Realitatea.md  

Realitatea.md a publicat în prima săptămână a campaniei electorale 45 de materiale care vizează 

direct sau indirect perioada/campania electorală, toate fiind ştiri; 24 de materiale au fost însoţite de 

coloană video. Volumul total al materialelor relevante a constituit 93049 semne (texte) și 38248 

secunde (video). 

Materialele publicate s-au referit la mersul procesului electoral, acţiunile şi declaraţiile unor 

candidaţi la funcţia de Preşedinte etc.  

Materialele relevante au avut, în total, 67 de surse/protagoniști, incluisv 40 de la diferite 

partide/formaţiuni politice, reprezentanţii Partidului Democrat şi ai Partidului Socialiştilor fiind cel 

mai des citaţi sau vizaţi în această săptămână (de câte 8 ori fiecare). 
 

Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici.  
 

Partidul Democrat din Moldova  8 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   3 

Partidul Liberal   4 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   8 

http://www.realitatea.md/
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Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   1 

Partidul Nostru   3 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   1 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   2 

Partidul Popular European din Moldova   4 

Partidul Acţiune şi Solidaritate  5 

Roman Mihăeş 1 

 
Discrepanţa de gen a surselor/protagoniştilor a crescut, proporţia persoanelor citate sau la care s-a 

făcut referire fiind de 67% bărbaţi (45 de surse sau protagonişti) faţă de 19% femei (13 surse sau 

protagoniste). În 9 cazuri (14%) sexul sursei nu a fost specificat.  

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 
Realitatea.md mediatizează campania electorală fără preferinţe editoriale, iar autorii materialelor 

sunt nepărtinitori. Totodată, selecţia ştirilor despre concurenţii electorali într-un anumit context 

indică asupra unei disproporţii în defavoarea candidatului PL Mihai Ghimpu (11 cazuri de 

prezentare în context negativ faţă de 4 cazuri în context pozitiv), a candidatului PPDA Andrei 

Năstase (6:2) şi a candidatului PSRM Igor Dodon (10:4). 
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www.Sputnik.md  

Sputnik.md a publicat în săptămâna de raport 51 de materiale relevante prezentei monitorizări, 

dublu faţă de perioada precedentă (în perioada 15-29 septembrie au fost 46 de materiale), inclusiv 

44 de ştiri şi 7 editoriale/comentarii; 4 materiale au fost însoţite de coloană audio, 4 – de coloană 

video. Volumul total al materialelor relevante a constituit 75064 semne (texte) și 9273 secunde 

(audio+video). 

Temele cel mai des reflectate au vizat procesul electoral, declaraţiile şi acţiunile politicienilor şi ale 

candidaţilor, situaţia economică, relaţiile externe etc.  

În total, Sputnilk.md a citat sau s-a referit la 56 de surse şi protagonişti, inclusiv 17 din mediul 

politic, în jumătate din cazuri fiind vorba de liderul şi reprezentanţii Mişcării social-politice 

„Ravnopravie”. 
 

Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici.  

 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   1 

Partidul Liberal   4 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   8 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   1 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 1 

Partidul Acțiune și Solidaritate 2 

 
Discrepanţa de gen a surselor/protagoniştilor citaţi sau vizaţi rămâne a fi mare şi în cazul 

Sputnik.md, 45 din cele 56 de surse (88% din total) au fost bărbaţi şi numai 6 (11% din total) au 

fost femei, celelalte materiale având surse nespecificate. 

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Sputnik.md a păstrat tendinţa de defavorizare directă a candidatului PL Mihai Ghimpu în toate 

materialele care îl vizează (de 18 ori), ştirile despre acest candidat fiind, de regulă, părtinitoare şi 

conținând opiniile autorilor. În schimb, este prezentat în context preponderent pozitiv Ilan Șor (se 

publică anunțurile de briefing sau conferințe de presă ale acestuia, se fac știri din declarațiile făcute 

la aceste evenimente), fapt care o favorizează şi pe candidata „Ravnopravie” Inna Popenco (de 12 

ori). Candidatul PDM Marian Lupu a fost prezentat în context diferit, însă mai des în context care îl 

favorizează.  

 

http://www.sputnik.md/
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www.Today.md  

Today.md a dublat numărul de materiale prezentei monitorizări – de la 19 în precedentele două 

săptămâni, până la 21 în prima săptămână a campaniei electorale. Toate textele au fost din categoria 

ştirilor şi au ocupat o suprafaţă totală de 42666 de semne.  

Tematic, textele s-au referit la candidaţii la funcţia de Preşedinte, declaraţiile şi acţiunile acestora, 

în raport cu unii au fost lansate acuzaţii şi s-au făcut speculaţii. 

Numărul de surse citate a fost mic – 19, inclusiv 7 din Parlament şi alte 7 din mediul politic, 

diversitatea acestora fiind foarte redusă. 
  

Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici. 
 

Partidul Democrat din Moldova  5 

Partidul Popular European din Moldova   2 

 
Majoritatea absolută a surselor citate au fost bărbaţi (14 cazuri sau 74% din total), în 5 cazuri (26% 

din total) materialele au avut surse nespecificate. 

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Procesul electoral continuă să fie reflectat de către Today.md doar din perspectiva favorizării sau 

defavorizării unor candidați electorali. Astfel, materialele se axează pe defavorizarea oponenţilor 

actualei guvernări, în special a candidatului PPDA Andrei Năstase care este etichetat şi luat în 

derâdere (13 cazuri de defavorizare). Este ironizată şi candidata PAS Maia Sandu de fiecare dată 

când o vizează (2 cazuri), candidatul PSRM Igor Dodon şi candidatul PN Dumitru Ciubaşenco de 

http://www.today.md/
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asemenea sunt prezentaţi doar în context care îi defavorizeauă. În contrast, candidatul PDM, Marian 

Lupu, este favorizat editorial, inclusiv prin știrile pozitive despre activitatea Guvernului și a 

Parlamentului, conduse de către reprezentanţii acestui partid (de 8 ori). 

 

 
 
 

www.Unimedia.info  

Unimedia.info a publicat în perioada de raport 56 de materiale relevante prezentei monitorizări, 

toate fiind ştiri; 10 materiale au fost însoţite de coloană video. Volumul total al materialelor a 

constituit 66311 semne (pentru texte) și 20557 secunde (pentru materialele video). 

Articolele s-au referit la mersul procesului electoral, la înregistrarea şi lansarea în campanie a 

candidaţilor, declaraţiile şi acţiunilor unor candidaţi etc. 

În total, Unimedia.info a citat/vizat 77 de surse şi protagonişti, inclusiv 59 persoane provenind din 

mediul politic, cea mai frecventă vizibilitate, în diferit context, având liderii şi reprezentanţii 

Partidului socialiştilor (12 cazuri), Partidului Democrat şi ai Mişcării social-politice „Ravnopravie” 

(câte 8), Partidului Acţiune şi Solidaritate (7), Partidului Liberal (6) şi ai Partidului Popular 

European (5). 

 
Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici.  

 

Partidul Democrat din Moldova  8 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   3 

Partidul Liberal   6 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   12 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   8 

Partidul Nostru   3 

Partidul Naţional Liberal   1 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   1 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   1 

Partidul Liberal Reformator   1 

Partidul Popular European din Moldova   5 

Partidul Acţiune şi Solidaritate  7 

Ion Dron 1 

Roman Mihăeş 1 

Vasile Tarlev 1 

 

http://www.unimedia.info/
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În calitate de surse/protagonişti citaţi sau vizaţi au fost, în 64% din cazuri, bărbaţii (49 de 

surse/protagonişti,), iar femeile au apărut în calitate de protagoniste sau surse de informaţie în 16 

cazuri (21% din total), celelalte materiale având surse nespecificate. Indicatorii de gen înregistrează 

o uşoară îmbunătăţire faţă de perioada precedentă de monitorizare. 
 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Tonalitatea majorităţii ştirilor publicate de Unimedia.info este neutră, iar autorii nu sunt părtinitori. 

Totodată, portalul publică multe ştiri dintr-o singură sursă, iar în perioada de raport au fost publicate 

mai multe ştiri care au favorizat-o direct sau indirect pe candidata „Ravnopravie” Inna Popenco (6 

cazuri). În alte 5 cazuri, s-au publicat declaraţiile unor politicieni care o defavorizează pe candidata 

PAS Maia Sandu, fără replica acesteia. Şi alte declaraţii ale unor concurenţi despre alţii au rămas 

fără replica celor vizaţi, creându-se astfel impresia de favorizare sau defavorizare editorială. 

 

 
 

 

www.Ziarulnational.md  

Ziarulnational.md a publicat în perioada de raport un număr mai mare de materiale relevante 

prezentei monitorizări faţă de perioada precedentă – în total, 63, inclusiv 58 de ştiri şi 5 comentarii, 

editoriale sau alte materiale de opinie; 10 materiale au fost însoţite de coloană video. Volumul total 

al materialelor relevante a constituit 138931 semne (texte) și 52279 secunde (video). 

http://www.ziarulnational.md/
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Materialele relevante s-au referit la acţiunile/declaraţiile unor candidaţi la funcţia de Preşedinte al 

Republicii Moldova, derularea procesului electoral, aspecte care ţin de funcţionarea statului de 

drept.  

Numărul surselor şi a protagoniştilor citaţi sau vizaţi de portal a fost mare – 180, inclusiv 132 din 

mediul politic. Cel mai des au fost citaţi/vizaţi, în context diferit, reprezentanţi ai Partidului 

„Platforma Demnitate şi Adevăr” (de 26 de ori), Partidului Liberal (21), Partidului Socialiştilor 

(19), Partidului Acţiune şi Solidaritate (13 ori). 

 
Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici. 

 

Partidul Democrat din Moldova  13 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   2 

Partidul Liberal   21 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   19 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   9 

Partidul Nostru   6 

Partidul Popular Democrat din Moldova   1 

Partidul Liberal Democrat din Moldova   2 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   26 

Partidul Popular European din Moldova   1 

Partidul Politic „Dreapta”   3 

Partidul Acțiune şi Solidaritate  13 

Inna Popenco 1 

Vitalia Pavlicenco 2 

Ion Dron 2 

Valeriu Ghilețchi 1 

Roman Mihăeş 3 

Vadim Brânzan 1 

Silvia Radu 3 

Vasile Tarlev 2 

Maia Laguta 1 

 

În calitate de surse/protagonişti au fost citaţi sau vizaţi preponderent bărbaţii (135 sau 75% din 

cazuri), femeile au apărut în calitate de protagoniste sau surse de informaţie în 34 de cazuri (19% 

din total), celelalte materiale având surse nespecificate. 

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 
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Ziarulnational.md publică multe știri care îi favorizează direct pe candidatul PL Mihai Ghimpu (12 

cazuri) și pe candidatul PPDA Andrei Năstase (8). Totodată, candidatul PSRM Igor Dodon este 

deseori prezentat în context negativ, astfel defavorizat (10 cazuri), la fel şi candidatul PDM Marian 

Lupu (7 cazuri). 

 

 
 

 

 

2.3 Presa scrisă 

 

Concluzii generale 

 
Cele 4 ziare monitorizate au publicat în perioada de raport 37 de articole care au vizat direct sau 

indirect alegerile prezidenţiale, cu o suprafaţa totală de 23.432 centimetri pătraţi. Cele mai multe 

materiale relevante au fost publicate în săptămânalul Timpul (14 texte cu suprafaţa totală de 9123 

cm.p.) şi cotidianul/cinci apariţii pe săptămână KP v Moldove (13 texte cu suprafaţa totală de 6891 

cm.p.), iar celelalte două ziare cu apariţie săptămânală au publicat, după cum urmează: Panorama – 

6 articole cu suprafaţa totală de 4184 cm.p., Săptămîna – 4 articole cu suprafaţa totală de 3234 

cm.p.  

 
Suprafaţa materialelor cu caracter electoral direct și indirect publicate în perioada 30 septembrie – 6 octombrie 2016 în 4 ziare, 

cm.p. 

 



47 

 

 

 

Ca şi în perioada precedentă de monitorizare, cea mai mare parte din spaţiul editorial total al 

ziarelor monitorizate a fost afectată editorialelor şi altor articole de opinie – 9595 cm.p., sau 41% 

din total, pe când ştirile au ocupat 9092 cm.p. sau 39% din total. Ziarul cu cea mai mare 

disproporţie dintre volumul opiniilor şi al ştirilor rămâne KP v Moldove (unei ştiri îi revin 2 articole 

de opinie sau comentarii). Trei dintre ziarele monitorizare (KP v Moldove, Săptămîna și Timpul) au 

publicat în perioada de raport interviuri pe suprafeţe mari (câte două pagini) cu Vladimir 

Plahotniuc, prim-vicepreşedintele PDM, nemarcate ca publicitate. Au fost publicate și alte articole 

de publicitate electorală mascată. 

Jumătate din sursele şi protagoniştii citaţi sau vizaţi de cele 4 ziare au fost polticieni sau 

reprezentanţi ai partidelor politice (28 din totalul de 57 de surse/protagonişti). De remarcat că în 

săptămâna monitorizată ziarele nu au citat în general surse de la Comisia Electorală Centrală.  

Dezechilibrul de gen în ziare este cel mai mare din toate mass-media monitorizate, Astfel, aproape 

86% din sursele şi protagoniştii ziarelor în această săptămână au fost bărbaţi şi numai 12% – femei. 

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %, în perioada 30 septembrie – 6 octombrie 2016 în 4 ziare 

 

 

 

KP v Moldove 

Ziarul KP v Moldove a publicat în perioada de raport 13 materiale relevante prezentei monitorizări, 

majoritatea (8) fiind comentarii, editoriale sau alte materiale de opinie. Au mai fost publicate 4 ştiri 

şi un interviu pe o suprafață mare (două pagini de ziar) cu Vladimir Plahotniuc, prim-

vicepreşedintele PDM. Deși are un caracter electoral evident, interviul nu a fost marcat 

corespunzător, fiind astfel publicitate electorală mascată. Volumul total al materialelor relevante a 

constituit 6891 centimetri pătraţi. 

Din punct de vedere tematic, textele publicate s-au referit la politică şi comportamentul/declaraţiile 

unor candidaţi, la politicile publice în general.  

În materialele publicate în săptămâna monitorizată, KP v Moldove a citat 17 surse şi protagonişti, 

inclusiv 12 reprezentanţi ai unor forţe politice și concurenții în alegeri. 

 
Frecvența apariției concurenților electorali și a actorilor politici. 

 

Partidul Democrat din Moldova  2 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova   2 

Partidul Liberal   2 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   1 

Mişcarea social-politică „Ravnopravie”   1 
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Partidul Nostru   1 

Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”   1 

Partidul Popular European din Moldova   1 

Partidul Acţiune şi Solidaritate  1 

 

Majoritatea covârșitoare a surselor/protagoniştilor citaţi sau vizaţi au fost bărbaţi (14 cazuri sau 

82% din total), femeile au apărut în calitate de protagoniste sau surse de informaţie de doar 2 ori 

(12% din total), iar într-un material relevant prezentei monitorizări sursa nu a fost specificată. 

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

KP v Moldove continuă „lupta” cu candidatul unionist Mihai Ghimpu (PL) care este defavorizat 

intenționat de redacție în diferite articole de opinie, scrise într-un limbaj tendențios și sarcastic. 

Astfel, în ediția ziarului din 30 septembrie 2016, a fost publicat un articol în care un psiholog 

analizează lozincile electorale ale candidaţilor. În calitate de ilustrație la acest articol, redacția a 

plasat o fotografie în care apare un panou electoral al PL, cu sloganul distorsionat: „Moldova are 

viitor fără Mihai Ghimpu”, fiind specificat că utilizatorii reţelelor de socializare ar crede că anume 

aşa trebuie să arate panourile electorale ale PL. În ediția din 4 octombrie 2016, ziarul a criticat 

miniștrii PL, menționând (prin analogie cu ministrul Finanțelor Octavian Armașu care a fost stropit 

cu o găleată de lapte în semn de protest), că ministrul Apărării Anatol Şalaru ar trebui să fie 

împroşcat cu tancuri-jucărie pentru poziţia sa anti-sovietică şi anti-rusească, ministra Educației 

Corina Fusu ar trebui împroşcată cu cretă pentru optimizările din învăţământ (autorul nu uită să 

menţioneze şi colanţii violeţi), ministrul Mediului Valeriu Munteanu ar trebui împroşcat cu broaşte 

ţestoase pe care el le adună în deplasările sale prin Moldova, iar ministrul Transporturilor Iurie 

Chirinciuc ar trebui împroşcat cu o piatră dintr-un drum sau trotuar stricat.  

Candidatul PDM Marian Lupu a fost prezentat atât în context negativ, cât și pozitiv, însă după 

suprafața articolelor în care candidatul a apărut în context favorizant a fost mult mai mare. 
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Panorama 

Panorama a publicat în săptămâna monitorizată 6 materiale relevante prezentei monitorizări, 

inclusiv 5 ştiri și un comentariu. Volumul total al materialelor relevante a constituit 4184 centimetri 

pătraţi.  

Textele relevante s-au referit la politică şi comportamentul/declaraţiile unor candidaţi sau potenţiali 

candidaţi. 

În materialele publicate, Panorama a citat sau a vizat direct sau indirect doar 8 surse şi protagonişti, 

4 persoane citate sau vizate fiind din spaţiul politic, inclusiv 3 – din Partidul socialiștilor. 

 
Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici.  

 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   3 

Partidul Nostru 1 

 

7 din cele 8 surse şi protagonişti (87% din total) au fost bărbați și doar o singură femeie (13%). 
 

Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

În ediția din 30 septembrie 2016, ziarul Panorama a publicat un material de o pagină care îl 

favorizează direct pe candidatul PSRM Igor Dodon și reprezintă publicitate electorală mascată. La 

fel ca în perioada precedendtă de monitorizare, ziarul l-a prezentat în câteva rânduri în context 

defavorizant pe candidatul PDM Marian Lupu, partidul în ansamblu, prin citarea unor experţi și prin 

publicarea unor pasaje din cartea „Была такая партия” („A fost un astfel de partid”), scrisă de 

fostul deputat PCRM Zurab Todua, despre alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 şi ce a 

urmat după acest scrutin. 
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Săptămîna 

Revista Săptămîna a publicat 4 materiale relevante prezentei monitorizări, inclusiv 2 ştiri, un 

comentariu și un interviu pe o suprafață mare (două pagini de ziar) cu Vladimir Plahotniuc, prim-

vicepreşedintele PDM care are un caracter electoral evident, însă nu a fost marcat corespunzător, 

fiind astfel publicitate electorală mascată. Volumul total al materialelor relevante a constituit 3234 

centimetri pătraţi. 

Articolele s-au referit la procesul politic în general, declarațiile și acțiunile politicienilor și 

candidaților la alegerile prezidențiale etc. 

În materialele publicate, Săptămîna a citat sau a vizat direct sau indirect doar 5 surse şi protagonişti, 

inclusiv 4 din mediul politic.  

 
Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici. 

 

Partidul Democrat din Moldova  2 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   1 

Silvia Radu 1 

 

4 din cele 5 surse și protagoniști despre care a scris Săptămîna (80% di total) sunt bărbați și 1 – 

femeie. 

 
Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

În ediția din 30 septembrie 2016, revista a continuat să publice materiale cu caracter de publicitate 

electorală mascată, prin care i-a favorizat pe candidatul PDM Marian Lupu și pe candidata Silvia 

Radu care nu era înregistrată încă la CEC la momentul publicării articolului. 
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Timpul 

Ziarul Timpul a publicat în perioada de raport 14 articole care au vizat direct sau indirect alegerile 

prezidențiale, cele mai multe (8 texte sau 57% din total) fiind comentarii, editoriale sau alte 

materiale de opinie. Au mai fost publicate 5 ştiri şi un sondaj de tip Vox Populi pe suprafața de 860 

cm.p., la tema: ”Cum votăm pe 30 octombrie ca să nu pierdem iar?”. Ziarul a publicat și un interviu 

pe o suprafață mare (două pagini de ziar) cu Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreşedintele PDM care 

are un caracter electoral evident, însă nu a fost marcat corespunzător, fiind astfel publicitate 

electorală mascată. Volumul total al materialelor relevante a constituit 9123 centimetri pătraţi. 

Materialele relevante s-au referit la desfășurarea procesului electoral, declarațiile și acțiunile 

policienilor/candidaților, lupta cu corupția. 

În materialele publicate, Timpul a citat sau a vizat direct sau indirect 27 de surse şi protagonişti, 

inclusiv 8 din mediul politic (3 din Partidul Liberal).  

 
Frecvența apariției concurenților electorali și actorilor politici. 

 

Partidul Democrat din Moldova  1 

Partidul Liberal   3 

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova   1 

Partidul Nostru   1 

Partidul Popular European din Moldova   1 

Partidul Politic „Dreapta”   1 

 

Discrepanța de gen a surselor și protagoniștilor a fost foarte pronunțată: 89% (24 din 27) bărbați și 

doar 11% femei (3 din 27). Chiar și atunci când au citat/vizat cetățeni simpli (6 cazuri), toți au fost 

bărbați. 
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Rata protagoniștilor și surselor citate din perspectiva de gen, %. 

 
 

Timpul îl defavorizează pe candidatul PSRM Igor Dodon în materiale de opinie şi editoriale (6 

cazuri), la fel a fost prezentat de câteva ori în context defavorizant și candidatul PPDA Andrei 

Năstase (3 cazuri). Candidatul PL Mihai Ghimpu, dimpotrivă, este mai curând favorizat. 
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III. ANEXE. STUDII DE CAZ 

 

Studiu de caz nr. 1: Reflectarea în principalele ediții informative ale posturilor tv Moldova 1, Prime 

TV, TV Canal 2, TV Canal 3, Publika TV, Jurnal TV, Pro TV, TV7, NTV Moldova, Realitatea TV și 

Accent TV a rezultatelor unui raport al Misiunii de Observare a Alegerilor (MOA), lansat public pe 

6 octombrie 2016 
 

Studii de caz nr. 2 şi nr. 3: Prezentarea opiniilor în locul faptelor (Today.md şi Moldova24.info) 

 

Studiu de caz 4: Editorial lipsit de echilibru, defavorizarea unuia dintre candidații electorali (KП в 

Молдове) 


