RAPORT DE MONITORIZARE
Perioada: 20-29 aprilie 2018

PRO TV CHIȘINĂU
Reflectarea candidaților electorali în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total de timp acordat candidaților electorali în cadrul principalului
buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, Silvia Radu a avut o
prezență de 18,9% (04 min. 22 sec.), urmată de Valeriu Munteanu – cu 15,6% (03 min. 36
sec.), Ion Ceban – cu 10,8% (02 min. 29 sec.), Alexandr Roșco – cu 9,4% (02 min. 10 sec.),
iar Reghina Apostolova și Maxim Braila au obținut aceeași pondere de reflectare de 8,2 la
sută (01 min. 54 sec.). Vasile Costiuc a obținut o pondere de 7,7% (01 min. 47 sec.), urmat de
Andrei Năstase – cu 6% (01 min. 23 sec.), Alexandru Mîțu – cu 4,8% (01 min. 06 sec.) și
Constantin Codreanu – cu 4,1% (57 sec.). Victor Strătilă a avut o prezență de 4% (56 sec.),
urmat de Alexandra Can – cu 2,3% (32 sec.).

Conotația reflectării:
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Reghina Apostolova, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Politic „ȘOR”, a fost prezentată în context negativ în subiectul despre întrebările
acordare de realizatoarea și prezentatoarea emisiunii „În profunzime”, Lorena Bogza,
reprezentantului partidului „ȘOR”, M. Tauber. Astfel, aceasta din urmă a fost întrebată dacă
„Reghina figurează în raportul Kroll 1 la capitolul spălare de bani prin accesarea creditelor
neperformante” (20.04.2018).
Reghina Apostolova a fost prezentată în context pozitiv în subiectul despre asigurarea cu
alimentație a copiilor din grădinițele orașului Chișinău cu mâncare pregătită la restaurante
specializate și apoi livrate în instituții. Reghina Apostolova: ,,Fiți atenți! Hrana este preparată,
după cum v-am mai spus, în bucătăria de o curățenie ideală a unuia dintre cele mai bune
restaurant din oraș. Bucatele preparate sunt încărcate în mașini specializate și transportate la
grădinițe”. De asemenea, candidatul Partidului „ȘOR” a spus că la Orhei, meniul este aprobat
pentru o perioadă de 10 zile, iar mâncarea este livrată instituțiilor de 3 ori pe zi. Reghina
Apostolova spune că acest lucru poate fi realizat în jumătate de an, dacă ea va deveni primar
(25.04.2018).
Candidatul PSRM la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a fost
mediatizat în context pozitiv în subiectul despre promisiunile cu privire la siguranța orășenilor.
Ion Ceban susține că imediat ce se va instala în fotoliu, va înăspri controlul la tehnica securității:
,,Vă garantez că imediat ce voi prelua funcția de primar, va fi înăsprit controlul asupra
echipamentelor de protecție împotriva incendiilor în toate instituțiile municipale”. Candidatul
socialiștilor își dorește ca zonele de agrement să fie monitorizate video. La fel, intenționează să
lanseze un proiect municipal privind măsurarea nivelului de radiație și poluare a aerului
(21.04.2018).
În context negativ, Ion Ceban a fost reflectat în subiectul despre contracandidatul său
Valeriu Munteanu, care a declarat că: ,,Domnul umblă pe la alte obiecte, încercând să demonstreze
că este în acord cu durerile oamenilor. Eu cred că i s-a indicat de la binomul Plahotniuc-Dodon
unde trebuie să meargă și ce trebuie să facă”. Declarațiile lui Munteanu vin după ce Ion Ceban a
fost surprins în preajma Institutului de Zoologie, în timp ce clădirea era cuprinsă de flăcări
(21.04.2018).
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Valeriu Munteanu, candidat din partea Partidului Liberal la funcția de Primar General al
Capitalei, a obținut o prestație pozitivă în subiectul despre prezentarea unui proiect de lege care
prevede că toate impozitele persoanelor fizice și juridice să rămână în bugetul local. Potrivit lui
Munteanu, liberalii au depus proiectul de lege la Cancelaria Parlamentului. Dacă documentul nu
va fi dezbătut în plen, ar putea fi inițiat chiar și un referendum local în acest sens (21.04.2018). În
context pozitiv, candidatul PL a fost prezentat și în subiectul din 24.04.2018, în cadrul căruia se
menționează că Valeriu Munteanu a declarat că, în cazul în care va ajunge să conducă orașul, va
face tot posibilul ca Aeroportul Chișinău să ajungă în posesia Primăriei: ,,Există hotărârea de
Guvern prin care se stabilește modul de transmitere a bunurilor în proprietate publică. Voi iniția
modificarea acestei hotărâri de Guvern și o voi transmite celor care au drept de inițiativă
legislativă”.
Candidatul independent la funcția de Primar General al mun. Chișinău, Silvia Radu, a avut
o intervenție pozitivă în subiectul despre lansarea în campania electorală. Astfel, Silvia Radu și-a
anunțat prioritățile și a spus că, dacă va ajunge primar, va continua proiectele începute deja: ,,Cât
mai multe fapte concrete și cât mai puține vorbe… Acest program este axat pe urgențele care
există la Chișinău și problemele importante pe care le are orașul”. De asemenea, candidata
independentă este sigură că va reuși să facă schimbări în oraș și fără sprijinul politic a vreunei
formațiuni (25.04.2018).
Silvia Radu a fost prezentată într-o tonalitate negativă în subiectul despre candidatul
PSRM, Ion Ceban, care a declarat că hypermarketul care va fi construit în locul Palatului de
Cultură al Sindicatelor va aglomera zona. Potrivit socialistului, Silvia Radu ar fi trebuit să
împiedice demolarea. Ion Ceban: ,,Doamna își face foarte mult PR pe tot felul de activități cu
camerele de luat vederi după ea. Dumneavoastră, în cazul în care astăzi sunteți aici, nu tot e un
soi de PR?” (25.04.2018). În context negativ, Silvia Radu a fost prezentată și în subiectul din
27.04.2018, în cadrul căruia se menționează că Sergiu Tofilat, cel care intenționa să candideze
pentru fotoliul de primar al capitalei, o acuză pe Silvia Radu de evaziune fiscală în perioada când
conducea întreprinderea Union Fenosa. Expertul energetic susține că Radu ar fi acum șantajată de
Vlad Plahotniuc, pentru a nu se alege cu dosare penale. Astfel, Tofilat declară că atunci când era
director la Union Fenosa, Silvia Radu ar fi transferat milioane de lei pentru servicii de consultanță
și suport IT unei companii fondate tot de ea. Mai mult, întreprinderea pe care o conducea ar fi
beneficiat de credite la o dobândă cu 10 procente mai mare de la o companie afiliată grupului
spaniol Fenosa, în loc să accepte condițiile oferite de BERD și Banca Mondială, care, la fel,
creditau firma de distribuție a energiei electrice în acea perioadă. În acest context, sunt puse pe
post acuzațiile lui Sergiu Tofilat la adresa Silviei Radu: ,,10 procente din 500 de milioane de
dolari, cu 10 procente mai mare dobânda, deci 500 de mii de dolari. Asta înseamnă majorarea
cheltuielilor, reducerea profitului. Și, respectiv, dacă ai profit mai mic, plătești și impozite mai
mici. Cu alte cuvinte, asta se numește evaziune fiscală”. În cadrul subiectului se mai menționează
că constatările se regăsesc într-un raport de control inițiat de ANRE în anul 2013 și care vizează
perioada în care Radu conducea Union Fenosa. Documentul însă ar fi fost ținut în secret de Agenția
pentru Reglementare în Energetică și a ajuns în mâinile lui Tofilat prin intermediul lui Tudor Șoitu,
fost vicepreședinte al Curții de Conturi. Sergiu Tofilat: ,,Dacă fără să se consulte cu Plahotniuc,
eventual, Silvia Radu mâine se retrage din cursa electoral pentru mun. Chișinău, eu vă dau
garanție, nu 100%, dar o mie, că poimâine Silvia Radu are dosar penal, iar ulterior va sta în
cușcă”. Reprezentantul Partidului Ruso-Slavean, I. Luchian, a spus, în cadrul emisiunii „În
Profunzime” din 27.04.2018, că Silvia Radu ar fi ocupat ilegal funcția de primar interimar.
Alexandr Roșco, candidat la funcția de Primar General al Capitalei din partea Partidului
Politic „Casa Noastră-Moldova”, a fost mediatizat în context pozitiv datorită subiectului despre
prezentarea platformei electorale. Astfel, Alexandr Roșco anunță călătorii gratuite în autobuze și
troleibuze electrice, acces liber la wi-fi în tot Chișinăul și un parc frumos în loc de ruinele
Stadionului republican. În acest context sunt puse pe post declarațiile lui Alexandr Roșco: ,,Noi
pledăm pentru păstrarea mediului ambiant, pentru utilizarea, în special, a resurselor
regenerabile, dar și promovarea implementării tehnologiilor moderne în toate domeniile vieții”.
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Așadar, candidatul PCNM crede că într-un an va reuși să asigure transport public gratuit pentru
toți. Orășenii vor renunța la microbuzele de rută și vor călători doar în unități electrice, promite
Alexandr Roșco. Programul său electoral include reparații capitale ale stațiilor de epurare din oraș
și folosirea gratuită a proprietății municipale atunci când este vorba de un eveniment cultural. Totul
se va realiza prin introducerea de noi taxe, cum ar fi cea ecologică pentru întreprinderile care
poluează mediul. Alexandr Roșco: ,,Propunem introducerea unor taxe pentru imobile și alte
bunuri de lux” (25.04.2018).
Victor Strătilă, candidat din partea Partidului Politic „Partidul Verde Ecologist” la funcția
de Primar General al Capitalei, a avut o prestație pozitivă în subiectul despre lansarea în campania
electorală. Astfel, Victor Strătilă a declarat că Chișinăul ar putea rămâne fără apă în viitorul
apropiat, pentru că Nistrul este extrem de poluat. Acesta susține că nu-și face PR pe problemele
orașului, așa cum fac ceilalți candidați, ci le va rezolva. În cadrul subiectului se mai menționează
că printre prioritățile pe care și le propune să le realizeze candidatul PVE sunt: asigurarea capitalei
cu apă potabilă, curățarea orașului de deșeuri, instalarea coșurilor de gunoi, construcția unei șosele
de centură a Chișinăului (26.04.2018).
În context pozitiv a fost prezentat și Maxim Braila, candidat din partea Partidului Politic
„Partidul Popular din Republica Moldova” la funcția de Primar General al mun. Chișinău, care a
făcut următoarele promisiuni: fără cumetrisem la Primărie, fără camioane în oraș și autobuze
școlare pentru toate instituțiile din capitală. Maxim Braila vrea să scoată maxi-taxi-urile de pe rută
și să elibereze centrul orașului de automobile. Acesta își mai propune ca toate documentele de la
Primărie să fie în format electronic și nu pe hârtie, să scoată gările auto la periferia orașului, să
construiască parcări cu plată în oraș și să asigure toate școlile cu autobuze (26.04.2018).
Constantin Codreanu, candidat la funcția de Primar General al mun. Chișinău din partea
Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, a fost prezentat în context pozitiv în subiectul din
26.04.2018, în cadrul căruia acesta declară că este singurul candidat care îl poate învinge în turul
doi pe candidatul socialiștilor.
Alexandru Mîțu, candidat din partea Partidului Politic „Partidul Ruso-Slavean din
Moldova” la funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost reflectat în context pozitiv în
subiectul despre decizia acestuia de a candidat la funcția de primar al capitalei, întrucât locuiește
la Moscova. Alexandru Mîțu: „Mă trage inima, vreau sa mă întorc acasă. Mi-e cunoscut ceea ce
este legat de construcție, ce ar trebui unui oraș. La mine nu sunt pârghii să mă târâie de coadă
sau de un picior”. Stabilit la Moscova, acesta se declară nemulțumit de starea în care se află
capitală. Prin urmare, dacă va ajunge primar, locuitorii vor scăpa de ambuteiaje și mizeria din oraș,
promite Alexandru Mîțu (26.04.2018).
Andrei Năstase, candidat din partea Partidului Politic Platforma „Demnitate și Adevăr” la
funcția de Primar General al mun. Chișinău, a fost prezentat în context negativ datorită declarațiilor
făcute de V. Pavlicenco în cadrul emisiunii „În Profunzime” din 27.04.2018: „A reușit, într-un fel,
că și M. Sandu a fost forțată de A. Năstase ca să o sprijine. De acum știm povestea cu datoria de
a întoarce, deși unii spun că nu sunt asemenea datorii în politică. El a dorit și consideră că el
trebuie să candideze și ceilalți să-l sprijine. Atunci de ce acest drept ar fi delegat altora”
(27.04.2018).
Detaliere:
Candidați electorali
S. Radu, ID
V. Munteanu, PL
I. Ceban, PSRM
A. Roșco, PCNM
R. Apostolova, PȘ
M. Braila, PPRM
V. Costiuc, PPDA

Timp total
04 min. 22 sec.
03 min. 36 sec.
02 min. 29 sec.
02 min. 10 sec.
01 min. 54 sec.
01 min. 53 sec.
01 min. 47 sec.

pozitivă
34 sec.
02 min. 05 sec.
01 min. 08 sec.
01 min. 09 sec.
01 min. 01 sec.
01 min. 12 sec.
0

Conotație
neutră
02 min. 16 sec.
01 min. 31 sec.
01 min. 07 sec.
01 min. 01 sec.
30 sec.
41 sec.
01 min. 47 sec.

negativă
01 min. 32 sec.
0
14 sec.
0
23 sec.
0
0
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A. Năstase, PPPDA
A. Mîțu, PRSM
C. Codreanu, PUN
V. Strătilă, PVE
A. Can, PNL

01 min. 23 sec.
01 min. 06 sec.
57 sec.
56 sec.
32 sec.

0
26 sec.
19 sec.
29 sec.
0

01 min. 16 sec.
40 sec.
38 sec.
27 sec.
32 sec.

07 sec.
0
0
0
0

Reflectare directă (alocuțiune în cadru) și indirectă (referire la):

Candidați
electorali
S. Radu, ID
V. Munteanu, PL
I. Ceban, PSRM
A. Roșco, PCNM
R. Apostolova, PȘ
M. Braila, PPRM
V. Costiuc, PPDA
A. Năstase, PPPDA
A. Mîțu, PRSM
C. Codreanu, PUN
V. Strătilă, PVE
A. Can, PNL

Timp total

Intervenții directe

Intervenții indirecte

04 min. 22 sec.
03 min. 36 sec.
02 min. 29 sec.
02 min. 10 sec.
01 min. 54 sec.
01 min. 53 sec.
01 min. 47 sec.
01 min. 23 sec.
01 min. 06 sec.
57 sec.
56 sec.
32 sec.

15 sec.
01 min. 41 sec.
44 sec.
33 sec.
26 sec.
36 sec.
33 sec.
16 sec.
11 sec.
19 sec.
20 sec.
0

04 min. 07 sec.
01 min. 55 sec.
01 min. 45 sec.
01 min. 37 sec.
01 min. 28 sec.
01 min. 17 sec.
01 min. 14 sec.
01 min. 07 sec.
55 sec.
38 sec.
36 sec.
32 sec.
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Reflectarea partidelor politice politici în cadrul emisiunilor informative:

Din volumul total de timp acordat partidelor politice, PȘ a obținut cea mai mare
pondere de reflectare – de 14,6% (04 min. 56 sec.), ID – de 12,9% (04 min. 22 sec.), PL – de
12,6% (04 min. 15 sec.), iar PSRM – de 12,3% (04 min. 10 sec.). PCNM a beneficiat de o
mediatizare de 11,2 (03 min. 48 sec.)%, PPDA – de 7% (02 min. 22 sec.), PRSM – de 6,3 %
(02 min. 08 sec.), PPPDA – de 5,8% (01 min. 57 sec.), iar PPRM a obținut o pondere de 5,6%
(01 min. 53 sec.). PNL a fost reflectat în volum de 4,9% (01 min. 39 sec.), urmat de PVE – cu
3,9% (01 min. 20 sec.) și PUN – cu 2,8% (57 sec.).
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Conotația reflectării:

PL a obținut o tonalitate negativă în subiectul despre plăcuțele neutre care vor fi acordate
șoferilor din stânga Nistrului. Liberalii, în plenul Parlamentului, s-au arătat nedumeriți de decizia
Guvernului de a semna acest acord cu Tiraspolul. Referindu-se la reacția PL, deputatul PSRM,
Vlad Bătrîncea, a declarat: ,,Anume datorită retoricii dvs. nu putem apropia cele două maluri ale
Nistrului și nu putem reîntregi țara” (26.04.2018).
Partidul Politic „ȘOR” a fost prezentat în context negativ în subiectul din 28.04.2018, în
cadrul căruia se menționează că în fruntea Primăriei Jora de Mijloc vrea să ajungă și Marina
Tauber, care este vicepreședintele Partidului „Șor” și care figurează în raportul Kroll privind furtul
miliardului. De asemenea, în subiectul dat se mai menționează că aceasta a fost înaintată în cursă
de primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat la 7,5 ani de închisoare în dosarul Băncii de economii.
În context pozitiv, Partidul Politic „ȘOR” a fost mediatizat în subiectul despre promisiunile
electorale ale Marinei Tauber, candidat din partea Partidului Politic „ȘOR”, făcute locuitorilor din
Jora de Mijloc. Astfel, Tauber a postat pe o rețea de socializare un spot video în care se laudă că
în doar un an, Jora de Mijloc se va transforma într-o localitate de vis. În cadrul subiectului se mai
afirmă că Ilan Șor a delegat-o ca pe o persoană de încredere (28.04.2018).
Detaliere:
Partide
politice
PȘ
ID
PL
PSRM
PCNM
PPDA
PRSM
PPPDA
PPRM
PNL

Timp total
04 min. 56 sec.
04 min. 22 sec.
04 min. 15 sec.
04 min. 10 sec.
03 min. 48 sec.
02 min. 22 sec.
02 min. 08 sec.
01 min. 57 sec.
01 min. 53 sec.
01 min. 39 sec.

pozitivă
01 min. 35 sec.
34 sec.
02 min. 05 sec.
01 min. 08 sec.
01 min. 09 sec.
0
35 sec.
0
01 min. 12 sec.
0

Conotație
neutră
02 min. 46 sec.
02 min. 16 sec.
02 min. 00 sec.
02 min. 48 sec.
02 min. 39 sec.
02 min. 22 sec.
01 min. 33 sec.
01 min. 50 sec.
41 sec.
01 min. 39 sec.

negativă
35 sec.
01 min. 32 sec.
10 sec.
14 sec.
0
0
0
07 sec.
0
0
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PVE
PUN

01 min. 20 sec.
57 sec.

29 sec.
19 sec.

51 sec.
38 sec.

0
0

Reflectarea candidaților electorali/reprezentanți ai formațiunilor politice conform categoriei
gender (masculin/feminin):

În perioada de raport, din numărul total de candidaților electorali/reprezentanți ai
formațiunilor politice, cota bărbaților a fost de 67,8%, iar cota femeilor a fost de 32,2%.
Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul de televiziune „PRO TV
CHIȘINĂU”, în perioada de raport 20-29 aprilie 2018, nu a comis derogări de la legislația
audiovizuală, electorală și de la Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017.
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