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Introducere
Raportul de monitorizare a discursul sexist în alegerile parlamentare anticipate din 11
iulie 2021 în Republica Moldova, ca formă a VIFA este realizat în cadrul proiectului
„Combaterea sexismului, discursului sexist şi VIFA” implementat de Platforma pentru
Egalitate de Gen, cu susținerea Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea
Femeilor (UN Women Moldova) și cu suportul financiar din partea Suediei. Proiectul este
implementat în consorțiu cu Asociația Promo-LEX, Asociația Femeia pentru Societate
Contemporană, AFINA, RCTV Memoria și Gender-Centru. Părerile și opiniile exprimate aici
aparțin autoarelor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației
Națiunilor Unite sau al donatorului.
Echipa de realizarea a raportului de monitorizare a discursul sexist în alegerile
parlamentare anticipate din iulie 2021 în Republica Moldova, ca formă a violenței
împotriva femeilor în alegerile (VIFA): Loretta Handarbura, Andriana Zaslaveț,
Constanța Dohotaru, Olga Bîtcă, Olga Nicolenco, Tatiana Chebac.
Raportul de monitorizare include analiza cantitativă și cea calitativă a discursului în spațiul
public cu o lună înainte de scrutinul parlamentar și pe durata campaniei electorale din 2021.
Monitorizarea discursul sexist în alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021 în
Republica Moldova, ca formă a violenței împotriva femeilor în alegeri și-a propus drept
scop să monitorizeze următoarele aspecte:
1. sensibilitatea programelor electorale, măsurilor anunțate la dimensiunea de gen și cea
socială;
2. natura discursului din perspectiva limbajului de gen, inclusiv utilizarea formelor la feminin
pentru funcții, ocupații, profesii în propriile prezentări, discursuri, materiale promoționale
de către candidate/-ți, precum și în produsele media de către jurnaliste/-ști;
3. comunicarea și discursurile candidatelor/candidaților;
4. prezența echilibrată a femeilor și bărbaților la dezbaterile electorale;
5. integrarea dimensiunii de gen în dezbaterile electorale de către instituțiile media și
concurenții/-tele electorali.
Metodologia de monitorizare se bazează pe analiza cantitativă a datelor din trei produse media:
1. conferințe, briefing-uri de presă ale unor persoane publice (inclusiv politiciene/politicieni
reprezentante/reprezentanți ale/ai sectorului asociativ), formatoare/formatori de opinie,
candidate/candidați la alegerile parlamentare anticipate;
2. emisiuni de dezbateri și talk-show-uri;
3. interviuri din presa scrisă, online și audiovizuală, în care putem distinge mărcile limbajului
sexist sau nonsexist, exprimate de jurnalist/jurnalistă prin întrebări și de
intervievat/intervievată și/sau candidate/candidați prin răspunsuri.
De asemenea sunt analizate și postările din rețelele sociale relevante tematicii de gen de pe
paginile publice ale formațiunilor politice, implicate în competiția electorală pentru
parlamentarele din 2021.
Perioada monitorizării: 11 iunie - 09 iulie 2021
Grupul țintă al monitorizării: Candidate/candidați la alegerile parlamentare anticipate,
persoane publice (inclusiv politiciene/politicieni , reprezentante/reprezentanți ale/ai sectorului
asociativ), formatoare/formatori de opinie, jurnaliști/jurnaliste, comentatoarele/comentatorii și
analistele/analiștii ale domeniului politic.
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Sumar Executiv:
Acest raport reprezintă o evaluare a datelor obținute în urma unui efort de monitorizarea
a sexismului și violenței împotriva femeilor în alegeri, care oferă o imagine asupra situației
actuale, tendințelor la nivel lingvistic și atitudinal-comportamentale ale persoanelor implicate
în scrutin.
Cele mai răspândite forme ale discursului sexist au fost, ca frecvență:
- etichetele jignitoare pe care și le-au dat în speță contracandidații/-tele;
- calificativele ce întăresc unele stereotipuri, pe care le-am atestat atât în limbajul
candidaților, precum și a candidatelor, inclusiv prin utilizarea doar a formelor de
masculin pentru profesii și funcții, a generalizărilor, termenilor cu caracter absolut
și a pluralului masculin înglobant;
- glumele, umorul deplasat, aluziile cu tentă sexuală, vulgaritățile.
Consemnăm, de asemenea, și situații de agresiune fizică și emoțională a
candidaților/candidatelor
în
timpul
dezbaterilor
electorale
în
raport
cu
contracandidatele/contracandidații, dar și cu moderatoarele/moderatorilor emisiunilor.
Reținem, în aceeași ordine de idei, o diminuarea a apelativelor stereotipice, eufemistice,
peiorative, diminutivale sau de forme excesiv de politicoase în comparație cu scrutinele
anterioare, precum și a referirilor stereotipice sexualizate despre vestimentație, aspect
corporal, privilegierea indicilor de aparteneță fizică și/sau de statut marital. Admitem că
instruirile și sesizările făcute pe acest subiect în ultimii ani dau rezultate deja, chiar dacă acestea
sunt încă „insulare”.
Delimitări conceptuale: problematica de gen și limbajul de gen (echilibrat în privința
genului, neutru și sexist)
Precizăm din punct de vedere conceptual ce se înțelege prin problematica de gen și
limbajul de gen. Prin problematica de gen înțelegem abordarea subiectelor concrete, explicite,
care au impact asupra femeilor și/sau bărbaților în viața publică cum ar fi, spre exemplu:
reprezentare egală în organele puterii decizionale locale și centrale, șanse egale pentru femei și
bărbați la angajare în câmpul muncii, salarii egale pentru același efort și fișă de post,
deschiderea creșelor, acces egal la studii, dezvoltarea serviciilor de îngrijire a vârstnicilor și a
persoanelor cu diverse forme de dizabilitate, combaterea hărțuirii sexuale, a violenței domestice
și a violenței în baza de gen în viața publică, politică, asistența psihologică pentru femeile și
bărbații – victime ale violenței, asistența psihologică pentru femeile care muncesc în calitate de
asistente familiale în străinătate.
Prin limbajul de gen înțelegem limbajul care este echilibrat în privința genului sau
nonsexist, limbaj neutru la gen și limbajul sexist. „Limbaj sexist – expresii și adresări ce prezintă
femeia și bărbatul în manieră umilitoare, degradantă și violentă, ofensând demnitatea acestora”.
Această definiție o atestăm în Legea nr.71 din 14.04.2016 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative1 care prevede introducerea unui nou articol în Legea nr. 5-XVI din 9
februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei şi bărbați2 și anume
articolul 2 al cărui conținut l-am citat. Reținem, de asemenea, că articolul 8. Egalitatea de şanse
în mass-media, p.(2) stipulează: ”Este inadmisibilă şi se sancționează conform legislației
publicarea oricăror materiale şi informații de caracter sexist și utilizarea limbajului sexist”.

1
2

LEGE Nr. 71 din 14.04.2016
LEGE Nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
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Alte acte naţionale şi internaţionale care interzic sexismul sunt: art. 16 al Constituției
Republicii Moldova3, Legea cu privire la Asigurărea Egalității4, Convenția asupra eliminării
tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW).
Utilizarea limbajului sexist are ca efect discriminarea, rănirea și afectarea demnității,
care influențează percepția noastră, iar în timpul campaniilor electorale – pe cea a electoratului,
prin descrieri, caracterizări, atribuiri (pozitive sau negative) la adresa candidaților/telor.
Limbajul sexist poate avea un efect degradant nu doar asupra persoanei vizate, ci și asupra
celorlalți/celorlalte (familie, rude, amici/amice, susținători/susținătoare sau persoane cu același
profil civil, profesional, confesional, de gen etc.)5. Fenomenul de sexism ia o amploare tot mai
mare în spațiul public, astfel încât se află în vizorul multor mecanisme și organizații
internaționale, fiind o formă de promovare a urii și intoleranței.
Sexismul este orice act, gest, reprezentare vizuală, orală sau scrisă, practică sau comportament
bazat pe ideea că o persoană sau un grup de persoane este inferioară pe criteriul de sex, comisă
în sfera publică sau privată, online sau offline, cu scopul sau efectul:
− să încalce demnitatea sau drepturile inerente oricărei persoane sau grupuri de
persoane;
− să provoace rănirea sau suferința unei persoane sau unui grup de persoane fizică,
sexuală, psihologică sau socio-economică;
− să creeze un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator;
− să obstrucționeze emanciparea și realizarea deplină a drepturilor omului sau a
unui grup de oameni;
− să mențină și să consolideze stereotipurile de gen.
În timp și în doctrină, sexismul nu a rămas o noțiune inertă, privită unilateral și studiată
dintr-un singur aspect. Astfel, în baza diverșilor factori, doctrina divizează sexismul în mai
multe tipuri, cele două mai frecvente fiind citate sexismul ostil şi binevoitor6.
Sexismul în alegeri este o componentă a VÎFA şi necesită o atenţie particulară, mai ales din
cauza slabei sale conştientizări. Adaptată la contextul politic și al alegerilor a fenomenului
VÎFA, incitarea la discriminare și discriminare, sexismul are loc adesea prin trei, cele mai
frecvente procedee: (i) Diminuarea importanţei – microagresiunile; (ii) Dezumanizarea –
hărţuirea, stigmatizarea, discirminare; (iii) Excluderea7.
Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului. Toţi cetăţenii Republicii
Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.
4
LEGE Nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii
5
Analiza limbajului sexist din campania electorală pentru alegerile prezidențiale 2016 în Republica Moldova
(turul doi), Studiu de caz, Autoare dr. conf. univ. Loreta HANDRABURA
6
Sexismul în publicitate. Concepte definiţii, exemple, E. Răţoi, 2018,
Sexismul ambivalent - o ideologie compusă din elementele sexismului ostil și ale celui binevoitor. Acesta rezultă
din două elemente de bază din relațiile dintre femei și bărbați: dominația bărbaților (patriarhat) și interdependența
dintre sexe. Dominația bărbaților prevalează în multe culturi prin faptul că bărbații domină pozițiile înalte din
afaceri, instituții religioase, etc.
Sexismul involuntar - în ziua de azi puțini vor recunoaște că ar considera cu adevărat că un gen este și trebuie să
fie inferior altuia. Această formă de sexism nu rezultă dintr-un act de voință, ci mai degrabă din practicile existente,
care în mare parte sunt discriminatorii față de femei, și din prejudiciile și stereotipurile față de acestea.
Sexism profesional - se referă la practici, declarații sau acțiuni discriminatorii la locul de muncă, în baza sexului
unei persoane. Una din formele sexismului profesional este discriminarea salarială.
Sexismul latent - formă a sexismului care nu se manifestă și nu se observă la prima vedere, însă rezultă din
percepțiile și stereotipurile cu privire la genuri și rolurile de gen. Latentă poate fi numită orice altă formă de sexism
ascuns, mascat, cum ar fi sexismul binevoitor sau cel involuntar.
Sexismul revers - o noțiune folosită de adversarii feminismului și vine să contrazică sexismul. Se referă la
prejudiciul adus bărbaților de așa-numitele măsuri afirmative sau discriminare pozitivă.
7
Participarea femilor în politică egalitatedegen.md
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I.

Formațiuni politice monitorizate

Indicatori:
a. perioada de lansre în campanie
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților
c. sloganul campaniei
d. problemele și soluțiile cu conotație explicită sau implicită de gen din oferta electorală (în caz
că există, în caz că nu, atunci se va mențina lipsa acestora)
e. mesajul promovat în spoturile electorale (sunt neutre la gen sau/și țintite pe segmente de
electori)
1. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (PPPDA)
Despre PPPDA: https://www.platformada.md/ro/
Activitatea PPPDA pe Facebook
Oferta electorală: autentici revoluționari și luptători antioligarcici și anticorupție, partid
proeuropean. În pofida multiplelor evenimente și comunicări, mesajul partidului, dar și
electoratul rămâne evaziv
a. lansată în campanie la 02.06.20
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
41,6% femei, dintre care 4 în primii 10 pe alegeri.md la 28.06.2021
c. sloganul campaniei este Fapta buna ne adună!
d. problemele și soluțiile cu conotație explicită sau implicită de gen din oferta electorală – lipsă.
O candidată notorie, Arina Spătaru, ex-deputată, era preconizată a fi printre primele locuri, dar
apoi a comunicat ca s-ar fi retras din motive personale
e. mesajul din spoturile electorale este neutru la gen.
2. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” (PUN)
Despre PUN: http://pun.md/rom
Activitatea PUN pe Facebook
Oferta electorală: partid unionist, etnocentrist, ideologie creștin-democrată, autentici
unioniști, pledează pentru familia tradițională, luptători anticorupție
a. lansat în campanie la 05.06.2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
44,6% femei, dintre care 4 printre primii 10 pe alegeri.md la 28.06.2021
c. sloganul campaniei este Pentru o țara reîntregită și prosperă!
d. problemele și soluțiile cu conotație explicită sau implicită de gen din oferta electorală – lipsă.
e. mesajul din spoturile electorale irelevante pe dimensiunea gen.
3. Partidului Politic „Dezvoltării și Consolidării Moldovei” (PDCM)
Despre PDCM: https://pdcm.md/
Activitatea PDCM pe Facebook
Oferta electorală: contrapunerea partidelor populiste, societatea solicită profesioniști în
domeniu care știu cum corect se face
a. lansat în campanie la 08.06.2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
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53,5 % femei pe lista, dintre care 4 printre primii 10 pe alegeri.md la 28.06.2021
c. sloganul campaniei este Împreună pentru Tară!
d. problemele și soluțiile cu conotație explicită sau implicită de gen din oferta electorală - lipsă
e. mesajul din spoturile electorale irelevante la gen.
4. Mișcarea Profesioniștilor „Speranţa-Надежда” (MPSN)
Despre MPSN: o pagină web oficială nu există
Activitatea MPSN pe Facebook: o pagină oficială nu există
Oferta electorală: stoparea genocidului moldovenilor, pentru că pensionarii, invalizii și copiii
nu au un minimum de existență. Mesaje și măsuri anticorupție, în special crime financiare. Se
poziționează antisistem, contra tuturor partidelor și contra finanțării lor de peste hotare, critică
ambasadele și ambasadorii străini. În repetate rânduri a pledat pentru reinstituirea pedepsei cu
moartea. Scopul real al participării în cursa electorala este promovarea activității asociației,
vizibilitate.
a. nu s-a lansat oficial în campania electorală, doar participări TV a lui Andrei Donica,
Copreşedinte coordonator al MPSN, care la 24.06.2021, dar și la 28.06.2021 nu apărea încă pe
lista candidaților formațiunii social-politice
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților: 47,2
% femei, dintre care 4 printre primii 10 pe alegeri.md la 28.06.2021
c. sloganul campaniei este Stop Genocidul!
d. probleme și soluțiile cu conotație explicită sau implicită de gen din oferta electorală – lipsă
În săptămâna 27.06.-5.07.2021 în timpul dezbaterilor și interviurilor, s-a operat prin unui
limbaj radicalizata unui cu un accent deplasat spre familia tradițională, promovarea unor măsuri
în favoarea bisericii, per general
e. lipsă spoturi electorale. Abia la 28.06.2021 s-a depistat pe site-ul Mișcării anumite puncte
plasate din campania electorala: www.stopgenocid.md .
5. Partidul Politic „Puterea Oamenilor” (PPPO)
Despre PPPO: http://www.oamenii.md/
Activitatea PPPO pe Facebook
Oferta electorală: unirea comunităților, prioritate – copiii, șanse egale pentru toți copiii țării,
finanțarea educației, reforma în sănătate, infrastructura rurală.
a. lansat în campanie la 11.06.2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
total – 57 persoane, 28 (49,1%) femei și 29 (50,9%) bărbați; în fiecare cinci persoane sunt 2-3
persoane de alt gen, chiar de la începutul listei. Profil profesional:
- candidate: arhitectă - 1, IT – 1, juristă - 6, psihologă - 2, profesoară - 2, fără calificare - 3,
medică - 1, contabilă - 5, politologă – 1, studentă – 1, manageră – 4, bucătăreasă – 1;
- candidați: economist - 2, jurist - 7, inginer - 5, psiholog - 1, manager - 7, medic - 1, filolog 1, IT – 2, inspector vamal – 1, cameraman - 1
c. sloganul campaniei este Puterea oamenilor!
d. problemele și soluțiile cu conotație explicită sau implicită de gen din oferta electorală – În
cazul candidatelor, prezentate pe pagina FB a partidului, se indică statutul marital, adesea și
numărul copiilor în familie, iar la candidați nu atestăm aceste precizări legate de statutul civil
și numărul de copii
e. mesajul din spoturile electorale irelevant la gen.
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6. Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS)
Despre BECS: https://bloc.md
Activitatea BECS pe Facebook
a. lansat în campanie 8 iunie 2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
bărbați – 60 (58,8%), Femei – 42 (41,2%). Candidați/candidate de la PCRM- 32 (31,4%), iar
de la PSRM – 70 (68,6%), profilul profesional și poziționarea în TOP 20:
- candidate: economistă (3 persoane), juristă (2 persoane), ingineră , profesoară. Acestea se
regăsesc pe pozițiile 3, 7, 9, 15, 16, 19, 20;
- candidați: inginer economist, politolog, jurist, economist, radiofizician, inginer mecanic,
istoric, agronom, jurnalist
cota de gen pe listă: 41,2% femei dintre care 4 printre primii 10 pe alegeri.md la 28.06.2021
c. sloganul campaniei este „Împreună vom învinge!”
d. în programul electoral lipsă tematica de gen. La capitolul despre masurile pentru reducerea
inegalităților veniturilor populației nu este nimic despre discrepanța salarială dintre femei și
bărbați
e. mesaje multiple în diverse spoturi electorale, dar irelevante la gen.
7. Partidul „Patrioții Moldovei” (PPM)
Despre PPM: https://votum.md/
Activitatea PPM pe Facebook
a. lansat în campanie, 16 iunie 2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
bărbați – 22 (40,0%) / femei -33 (60,0%), dintre care 6 printre primii 10 pe alegeri.md la
28.06.2021. Profilul profesional și poziționarea în TOP 20:
- candidate: juristă (3 persoane), economistă (2 persoane), profesoară, fără calificare (2
persoane), politologă , manageră , merceologă , ingineră -programatoare. Acestea se regăsesc
pe pozițiile 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- candidați: profesor, jurist, medic, tehnician constructor, evaluator, manager, politolog,
marketolog
c. sloganul campaniei este E timpul să ne întoarcem acasă!
d. Probleme și soluții cu conotație explicită sau implicită de gen doar una consemnată
în programul de referendum cu privire la capitalul maternității: „Şi, desigur, toate privilegiile
care există în Federația Rusă (de la capitalul maternității la diverse beneficii sociale)”
e. lipsă spoturi electorale.
8. Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic” (PPCC)
Despre PPM: https://congresulcivic.md
Activitatea PPM pe Facebook
a. lansat în campanie 8 iunie 2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
bărbați – 60 (59,4%), femei – 41 (40,6%), pe alegeri.md din 28.06.2021. Profilul profesional
și poziționarea în TOP 20:
- candidate: doctoră, economistă (2 persoane), psihologă, jurnalistă, manageră relații economice
internaționale, specialistă în relații internaționale, psihologie și pedagogie. Acestea se regăsesc
pe pozițiile 2, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20;
- candidați: economist, istoric, politolog, antropolog, profesor, jurist, teolog, lăcătuș, inginer.
c. sloganul campaniei este Noi vom schimba trend-ul dezastruos!/ Avem de ales!
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d. În programul electoral abordează direct, în capitolul NOUA POLITICĂ SOCIALĂ –
POLITICA CELOR 3 GARANȚII cu referire la trei categorii defavorizate, și probleme
stringente, care le vizează în special pe femeile din Republica Moldova. E vorba de inegalitățile
salariale, nerecunoașterea și valorizarea triplei zile de muncă a acestora, violența domestică:
„Următoarea categorie este, bineînțeles, femeile. Salariile lor, precum și pensiile, sunt mai mici.
Femeile duc o povară triplă – activitatea profesională, educarea copiilor și problemele casnice.
Și anume femeile devin de cele mai deseori victime ale violenței domestice.
Noua politică socială prevede respectarea fermă a remunerării egale pentru muncă egală,
eradicarea discriminării în materie de salarizare pe criteriu de gen, stabilirea unor astfel de
indemnizații pentru îngrijirea copiilor care ar corespunde celor mai exigente standarde în
domeniu.
Toate astea nu sunt doar niște vise sau doar niște bune intenții, ci o strictă necesitate
economică. O atitudine echitabilă față de cea mai deprivată (subl. n. cuvânt inexistent în limba
română) și vulnerabilă categorie a populației apte de muncă ține de moralitate și de formarea
unor imbolduri decente spre o participare activă pe piața muncii”.
e. Молодость. Будущее. Справедливость. Прогресс. Гражданский конгресс!
9. Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI)
Despre NOI: http://optiunea.md
Activitatea NOI pe Facebook
formațiunea nu are site activ la moment, iar pagina de Facebook nu a fost actualizată din 2013.
a. b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
bărbați -25 (43,1%); femei -33 (56,9%), pe alegeri.md din 28.06.2021. Profilul profesional și
poziționarea în TOP 20:
candidate: juristă, brutară, studentă (2), educatoare, fără calificare (3), bucătară, croitoreasă,
economistă, tehnologă. Acestea se regăsesc pe pozițiile 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18;
candidați: economist, istoric, politolog, antropolog, profesor, jurist, teolog, lăcătuș, inginer.
c. sloganul campaniei este Solidaritate și progres!
d. Problemele și soluțiile cu conotație implicită de gen, pot fi atestate în ideile generale despre
dezvoltarea țării prin intermediul conceptului de Smart City, crearea de zone cu acţiuni
inovaţionale în regiunile economice etc.: „Partidul Politic „Noua Opţiune Istorică” în cadrul
viitorului Parlament îşi propune să vină cu o Politică inovaţională şi Politică de inovare a
Infrastructurii prin adoptarea cadrului legal în vederea implementării conceptului de dezvoltare
„Smart City”, care presupune înverzire, eficientizare energetică a clădirilor publice şi
rezidenţiale, utilizarea la scară largă a electromobilelor, şi adoptarea economiei circulară. În
procesul de implementare a acestor acţiuni se impun: incluziune socială, prin aplicarea
ansamblului de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării
forţei de muncă, locuirii, educaţiei sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii,
justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a
persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii Republicii
Moldova.”
e. lipsă spoturi electorale.
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10. Blocul Electoral „Renato Usatîi” (BERU)
Despre BERU: https://ru1.md/
Activitatea BERU pe Facebook
a. lansat în campanie, 8 iunie 2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
bărbați – 56 (54,4%) / femei – 47 (45,6%), pe alegeri.md din 28.06.2021. Profilul profesional
și poziționarea în TOP 20:
- candidate: juriste -4, auditoare - 1, economistă - 1, profesoare - 2, contabilă - 1;
- candidați: profesor - 2, politolog - 3, jurnalist - 1, manager financiar - 1, economist - 1, jurist
- 2, contabil - 1
c. sloganul campaniei este „Mână de fier în mănușă de catifea!”
d. Programul electoral - lipsă de probleme și soluții cu conotație explicită sau implicită de gen
e. lipsă spoturi.
11. Partidul Politic „Alianța Pentru Unirea Românilor” (AUR)
Despre AUR: https://www.partidulaur.md/
Activitatea AUR pe Facebook
a. lansată în campanie, 7 iunie 2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
bărbați – 51 (49,5%) / femei - 52 (50,5%). Profilul profesional și poziționarea în TOP 20:
- candidate: economistă - 2, profesoară - 2, medică - 1, biologă - 1, jurnalistă - 1, marketologă
- 1, juristă -1;
- candidați: economist - 2, jurist - 6, inginer - 2, politolog - 1, profesor - 2 psiholog - 1
c. sloganul campaniei este „Votează AUR, alege România!”
d. lipsă problemele și soluțiile cu conotație explicită sau implicită de gen în Program;
e. lipsă spoturi.
12. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” (PACE)
Despre PACE: https://pacepentru.md/
Activitatea PACE pe Facebook
a. lansat în campanie, 28 mai 2021
La evenimentul de lansare o fată îmbrăcată în haine naționale este ajutată să iasă dintr-un sicriu,
își pune o coroniță de flori pe cap și recită o poezie, fiind aplaudată la final de membrii și
membrele formațiuni.
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
bărbați - 37 (46,8%) / femei - 42 (53,2%), pe alegeri.md din 28.06.2021. Profilul profesional și
poziționarea în TOP 20:
- candidate: economistă - 3, profesoară - 3, istorică - 1, jurnalistă - 1, designeră industrială - 1,
juristă - 3, medică - 1, psihologă - 1;
- candidați: medic - 1, economist - 1, jurist - 4, animator - 1, fără calificare - 1, militar - 1
c. sloganul campaniei este „Facem ordine în Moldova. Pentru oameni!”
d. Expres din programul electoral PACE. RENAȘTEREA NAȚIONALĂ – PROGRAMUL DE
SUSȚINERE A NATALITĂȚII unele prevederi cu conotație de gen: „Mamele cu 3 copii vor
avea o îndemnizație mai mare decât salariul mediu pe economie. Familiile cu 4 și mai mulți
copii vor avea îndemnizația și scutirea de toate taxele. În perioada ultimilor 35 ani, natalitatea
în Republica Moldova a scăzut de 3 ori. Există riscul major de dispariție ca națiune.” Au
menționat în discursuri de lansare, dar nu și în pogramul său electoral: “Zeci de femei care luptă
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cu cancer la sân au primit din partea noastră încurajări și proteze.”, a declarat Nadejda
Tatarciuc
e. lipsă spoturi.

13. Partidul Regiunilor din Moldova (PRM)
Despre PRM: http://www.regions.md/
Activitatea PRM pe Facebook
a. lansat în campanie, 15 iunie 2021,
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
bărbați - 43 (46,2%) / femei - 50 (53,8%), dar prima femeie este pe locul 6, pe alegeri.md din
28.06.2021
Profilul profesional și poziționarea în TOP 20 – lipsă.
c. d. Programul electoral
e. lipsă spoturi.

14. Partidul Legii și Dreptății (PLD)
Despre PLD: nu au o pagină web oficială
Activitatea PLD pe Facebook
a. lansat în campanie,10.06.2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
total – 56 persoane. Femei - 23 (41,1%), bărbați - 33 (58,9%), în fiecare cinci persoane sunt 23 persoane de alt gen, chiar de la începutul listei, pe alegeri.md din 28.06.2021.
Profil profesional:
- candidate: economistă - 2, juristă - 7, psihologă - 1, profesoară - 3, medică - 1, contabilă - 3,
IT – 1, studentă – 1, sociologă – 4;
- candidați: economist - 7, jurist - 10, inginer - 6, profesor - 3, medic - 5, antreprenor - 1, jurnalist
- 1.
c. sloganul campaniei este „Restartăm Moldova!"
d. nu sunt redate probleme și soluții cu conotație explicită sau implicită de gen în oferta
electorală.
e. lipsă spoturi.
15. Partidul Politic „NOI” (PPN)
Despre PPN: https://ppn.md/
Activitatea PPN pe Facebook
a. b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
total 53 persoane pe listă. Femei – 22 (41,5%), bărbți – 31 (58,5%). În primii/- ele 10 – 50/50,
pe alegeri.md din 28.06.2021.
Profil profesional:
- candidate: antreprenoară – 1, fără calificare - 10, frizeră - 2, psihologă - 1, secretară - 1,
operatoare - 1, asistentă medicală - 2, vânzătoare – 2, administratoare – 1, manichiuristă – 1;
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- candidați: inginer - 2, antreprenor - 1, fără calificare - 8, medic - 1, administrator – 2, manager
– 3, agricultor – 1, constructor – 12, sudor - 1.
c. sloganul campaniei este „Noi reînnoim Moldova!”
d. nu sunt redate problemele și soluții cu conotație explicită sau implicită de gen în oferta
electorală.
e. lipsă spoturi.
16. Partidul Politic „ȘOR” (PPȘ)
Despre PPȘ: http://www.partidulsor.md/
Activitatea PPȘ pe Facebook
a. lansat în campanie 11.06.21
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
total – 101 persoane pe listă. Femei – 45 (44,6%), bărbați – 56 (55,4%), cota 40F/60B în primii/ele zece, pe alegeri.md din 28.06.2021. Profil profesional:
- candidate: politologă – 1, profesoară – 12, ingineră – 5, juristă – 9, medică – 1, economistă –
11, jurnalistă – 1, manageră – 2, contabilă – 2;
- candidați: jurist – 20, economist – 6, IT – 1, manager – 4, jurnalist – 2, politolog – 2, inginer
– 15, actor – 2, fără calificare – 1, contabil – 1, profesor – 2, ecolog – 1.
c. sloganul campaniei este „Noi lucrăm pentru oameni!”
d. nu există problemele și soluții cu conotație explicită sau implicită de gen în oferta electorală.
e. Link-uri de la spoturi publicitare electorale Partidul ȘOR: Video 1, Video 2, Video 3, Video
4, Video 5.

17. Partidul Democrat din Moldova (PDM)
Despre PDM: https://pdm.md/
Activitatea PDM pe Facebook
a. lansat în campanie 27 mai 2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
lista cuprinde 103 candidați/candidate, dintre care: bărbați - 55 (53,4%) / femei - 48 (46,6 %),
pe alegeri.md din 28.06.2021. Profilul profesional și poziționarea în TOP 20:
- candidate: istorică -3; profesoară - 7; medică - 9; antropologă 10;
- candidați: inginer mecanic -1; jurist – 2,6; medic -4; economist -5; istoric/manager și politolog
- 8.
c. sloganul campaniei este „Moldova altfel – faptele vorbesc!”
d. În programul electoral există soluțiile cu conotație explicită sau implicită de gen:
introducerea alocației lunare pentru copii; creșterea indemnizației unice la naștere; aprobarea
unui Program de stat de educație parentală pentru armonizarea eforturilor educaționale ale
sistemului și a familiei.8
e. lipsă spoturi.

8

Angajamentul electoral al Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 11
iulie. pag. 6 și 26
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18. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS)
Despre PAS: https://unpaspentru.md/
Activitatea PAS pe Facebook
a. lansat în campanie, 05 iunie 2021.
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
total - 100 persoane pe listă, dintre care bărbați 58 (59,2 %) / femei - 40 (40,8 %), pe alegeri.md
din 28.06.2021
Profilul profesional și poziționarea în TOP 20:
- candidate: juristă - 2; pedagogă/filologă - 6; profesoară - 17-a; juristă/politologă - 9; psihologă
- 11; juristă - 12; profesoară - 13; economistă - 17;
- candidați: economist, jurist, inginer, politolog, profesor, psiholog.
c. sloganul campaniei este „Pornim Vremurile Bune – Votăm PAS!”
d. Programa electorală. Există soluții cu conotație explicită de gen: „implicarea femeilor în
politică și în viața socială, promovarea femeilor în funcții de conducere, salarii și șanse egale
pentru muncă egală, oportunități egale pentru fete, combaterea discriminării și violenței
împotriva femeilor prin dezvoltarea serviciilor de suport pentru victimele violenței;
consolidarea mecanismelor de combatere a violenței în familie; programe de susținere a
femeilor în afaceri, inclusiv prin acordarea granturilor și serviciilor de consultanță în afaceri. 9;
renovarea a 500 de grădinițe și extinderea serviciilor de creșă; condiții adecvate pentru igiena
și sănătatea copiilor și elevilor prin construcția și repararea blocurilor sanitare și a cantinelor
moderne în toate școlile și grădinițele; program flexibil de muncă reglementat în Codul muncii
pentru femei și bărbați cu copii; inițierea unui program național special pentru promovarea
lecturii, științelor și artelor pentru elevi; modificări legislative pentru deschiderea serviciilor
alternative de îngrijire a copiilor de către angajatori; asigurarea flexibilității mai mari a
concediului de îngrijire a copilului pentru ambii părinți10.
e. Spot electoral și cântec electoral. Prezentarea a 17 candidate și candidați, dintre care 8 femei
și 9 bărbați.
19. Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist” (PVE)
Despre PVE: http://greenparty.md/
Activitatea PVE pe Facebook
a. lansat în campanie 12 iunie 2021, la Nistru, Hidrocentrala de la Dubăsari
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
total – 65 persoane pe listă, dintre care 31 de bărbați și 34 de femei, fiind respectată cota minimă
de reprezentare de 40% pentru ambele sexe, cu vârsta medie de 45 de ani, pe alegeri.md din
28.06.2021
Profilul profesional și poziționarea în TOP 20:
- candidate: psihologă/ traducătoare (poziția 1), politologă - 3; juristă - 5 profesoară - 9;
profesoară - 13; istorică - 15; medică - 19.
- candidați: cineast; inginer; militar, muzician, medic; inginer-mecanic, jurnalist; profesor;
expert imobiliar.
C. sloganul campaniei este „Verde pentru sănătate și viitor!!!”
d. Programa electorală: Există prevederi și soluții cu conotație explicită și implicită de gen:
Mărirea bugetului pentru educație cu 50% către anul 2025; combaterea discriminării și violenței
împotriva femeilor prin implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul către anul 2025;
9
10

Vremuri bune pentru femei
Vremuri bune pentru familii cu copii
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crearea oportunităților de implicare a femeilor în politică și administrare statală către anul 2025;
reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în organele de conducere ale Statului.
O. Afanas: „Partidul verde ecologist, partid doctrinar, punem în centru oamenii și potențialul
lor și în centru femeile, 52% și inclusiv persoane cu dizabilități reprezentate și vă îndemnăm să
votați oamenii noi și dedicați..”
e. Spoturi electorale au fost lipsă, dar au inclus varii Live-uri pe pagina de facebook ale
Partidului.
20. Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA)
Despre PPDA: https://pda.md/
Activitatea PPDA pe Facebook
a. lansat în campanie 15 iunie 2021
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
total 101 persoane pe listă, dintre care 60 de bărbați și 41 de femei, fiind respectată cota minimă
de reprezentare de 40% pentru ambele sexe, pe alegeri.md din 28.06.2021
Profilul profesional și poziționarea în TOP 20:
- candidate: relații internaționale - 2; profesoară/filologă - 4; manageră -9; ingineră - 10; juristă
- 12; juristă - 17; economistă/juristă - 18; profesoară - 20.
- candidați: politolog/relații internaționale, economist; economist; jurist; jurist;
inginer/mecanic; profesor; manager; istoric; manager; zootehnician; profesor:
c. sloganul campaniei este „MĂ IMPLIC PENTRU CĂ ÎMI PASĂ! MOLDOVA TREBUIE SALVATĂ!”
d. e. lipsă spoturi.
21. Partidul Politic „Partidul Schimbării” (PS)
Despre PS: https://partidulschimbarii.md/
Activitatea PS pe Facebook
a. lansat în campanie 20 iunie 2021, la Sângerei
b. cota de gen pe listă, poziționarea f/b și profilul profesional al candidatelor/candidaților:
total 53 persoane în listă dintre care - 31 de bărbați și 22 de femei, cu vârsta medie de 42 de ani,
pe alegeri.md din 28.06.2021. Nu este un profil clar al deputatelor și deputaților.
c. sloganul campaniei este „SCHIMBAREA ÎNSEAMNĂ IMPLICARE!”
d. Programa electorală este prezentată sub formă de manifest, în care nu se regăsesc prevederi
și soluții explicit sau implicit cu conotație de gen.
e. lipsă spoturi.
22. Veaceslav Valico, candidat independent (CI)
Activitatea lui Veaceslav Valico pe Facebook:
a.
b.
c. sloganul campaniei este „Cred în schimbare!”
d. Veaceslav Palton - persoană de încredere
e. lipsă spoturi.
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II. Analiza cantitativă a datelor
Din totalul produselor media, au fost selectate cele relevante tematicii de gen pentru
perioada de monitorizare 11 iunie – 09 iulie 2021 și anume:
● 68 conferințe, briefing-uri de presă ale unor persoane publice (inclusiv
politicieni/politicieni, reprezentante/reprezentanți ai sectorului asociativ),
formatoare/formatori de opinie, candidate/candidați la alegerile parlamentare 2021;
● 154 emisiuni de dezbateri (talk-show-uri);
● 91 interviuri din presa scrisă, online și audiovizuală, în care putem distinge mărcile
limbajului sexist sau nonsexist, exprimate de jurnalist/jurnalistă prin întrebări și de
intervievat/intervievată și/sau candidate/candidați prin răspunsuri;
● 220 postări din rețelele sociale de pe paginile publice ale formațiunilor politice, care
au intrat în competiția electorală pentru parlamentarele din 2021.
Tabele 1 - 4 conțin date cantitative referitor la produsele media.
Tabel I.
Conferință sau briefing de presă
Titlul
Instituția media, data, număr de
vizualizări, trimitere către video
1. Lansare în campanie a „Partidului Democrat din Privesc.eu,
Moldova” (Accesat:11.06.2021)
27.05.2021, 1618 vizualizări
Youtube,
27.05.2021, 389 vizualizări
IPN, 28.05.2021
2. Lansare în campanie Partidul „PACE”
(Accesat: 11.06.2021)
Pacepentru.md
3. 1 Lansare în campanie „Platforma DA”
Privesc.eu, 02.06.2021,
2K
. (Accesat: 16.06.2021)

nr.

4. 2 Declarațiile Echipei „Puterea Oamenilor”
. (Accesat:11.06.2021)

Facebook, 02.06.2021,
10.12, 2,2 K

5. 3 Lansare „PUN„
. (Accesat:16.06.2021)

Privesc.eu, 05.06.2021,
2,1 K

Lansare în campanie a „Partidului Acțiune și Privesc.eu,
Solidaritate” (Accesat: 11.06.2021)
05.06.2021,
96 746 vizualizări
Youtube,
05.06.2021,
369 vizualizări
IPN,
7. Lansare în campanie Partidul „AUR”
(Accesat: 11.06.2021)
07.06.2021
8. 5 Lansare în campanie PDCM
Facebook, 08.06.2021,
13 K
. (Accesat:13.06.2021)
6.

9.

Lansare în campanie a BECS
(Accesat: 21.06.2021)

Youtube,
8.06.2021,
88 vizualizări
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10. 6 Declarațiile președintelui R. Codreanu după
. decizia CEC de a înregistra echipa „Puterea
Oamenilor” în cursa electorală
(Accesat:12.06.2021)
11. Lansare în campanie BERU
(Accesat: 10.06.2021)
12. Partidul Schimbării
(Accesat: 16.06.2021)

Facebook, 08.06.2021,
903 vizualizări

14. Partidul Legii și Dreptății
Conferința de presă (declarată de Nicolae
Alexei, totodată și lansare a partidului în
campania electorală)
(Accesart:27.06.2021)
15. . Lansare PUN la Soroca
(Accesat la 14.06.2021)
16. 1 Evenimentul de lansare în campania electorală a
5 Partidului „Puterea Oamenilor”
. (Accesat la 13.06.2021)

IPN,
10.06.2021

17. Partidul „Puterea Oamenilor”
Lansarea în campania electorală a fost făcută
online (Accesat 24.06.21)
18. Lansare în campanie Partidul Politic „ȘOR”
(Ultima accesare 23.06.21)
19. Flashmob organizat de PAS Youth cu tema
„Hoții la pușcărie”
(Accesat 12.06.2021)
20. Lansare în campanie Partidul Verde Ecologist
(Accesat: 12.06.2021)
21. PUN comemorează primul val al deportărilor
(Accesat: 16.06.2021)
22. Lansare în campanie Partidul Regiunilor din
Moldova
(Accesat: 16.06.2021)
23. 1 API Raport „Prezentarea raportului nr. 1 de
6 monitorizare a comportamentului editorial al
. presei online în perioada și campania electorală
pentru alegerile parlamentare anticipate 2021
(prima perioada de monitorizare: 1-10 iunie
2021) (Accesat la 14.06.2021)
24. 1 Platforma DA prezentarea angajamentelor in
7 domeniul educației
. (Accesat la 15.06.2021)

IPN,
11.06.2021

Ru1,
08.06.2021
Privesc.eu,
10.06.2021,
9760 vizualizări
13. 1 Partidul Schimbării - Conferința de presa PS IPN,
3 denunță persecutări justiție Vicepreședintele 10.06.2021,
3,4 K
. partidului (Accesat la 10.06.2021)

PUN TV, 11.06.2021,
6.7 K
Facebook, 11.06.2021,
11:59, 2,1 K

Privesc.eu,
11.06.21
Privesc.eu, 11.06.2021,
11.40, 93 K
Facebook
Youtube,
12
iunie
2021,
127 vizualizări, Facebook
Facebook PUN TV, 13.06.2021,
5K
Regions.md, 15.06.2021

IPN, 15.06.2021,
51 vizualizări

Facebook,
15.06.2021,
2,2 K
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25. Conferință de presă cu tema „Acțiunile PAS cu
privire la mesajul Președintelui Maia Sandu
pentru dezvoltarea economică”
(Accesat: 19.06.2021)

Privesc.eu,
16.06.2021,
2K
Pro TV, 16.06.2021

26. 1 Conferința de presă Marina Tauber
8 (Acceat 24.06.21)
.

Privesc.eu,
17.06.21

27. Partidul „NOI„ Candidații care vor să
reînNOIască Moldova: ”Pe 11 iulie ne luăm țara
înapoi, votez oameni NOI”
(Accesat: 17.06.2021)
28. Lansarea angajamentelor Platformei DA în
domeniul sănătății
(Accesat: 16.06.2021)
29. Briefing de presă susținut de PDM, Alexandru
Jizdan, privind viziunea PDM a domeniului
Afacerilor Interne și Securității Naționale
inclusă în Planul de țară MOLDOVA ALTFEL
(Accesat: 20.06.2021)
30. 1 Lansare PUN la Căușeni, Împreună facem
9 unirea!
. (Accesat: 18.06.2021)

Realitatea din Moldova, 17.06.21

31. 2 Prezentare Raport de activitate a deputatei
0 Arina Spataru 2019-2021
. (Accesat: 18.06.2021)

Facebook live ESP.md, 19.06.2021,
491 vizualizări
Facebook/SpataruArina

32. 2 Lansare PUN la Cahul
1 (Accesat: 18.06.2021)
.

PUN TV live,
20.06.2021, 3,8 K

33. 2 PUN la Giurgiuleşti
2 (Accesat: 18.06.2021)
.

PUN TV live, 20.06.2021,
690 vizualizări

34. Conferință de presă: Veronica Roșca, despre
măsurile PAS pentru sprijinirea familiilor cu
copii (Accesat: 18.06.2021)
35. Conferință de presă Ana Racu, candidata la
funcția de deputată PAS despre domeniileproblemă din societate
(Accesat: 18.06.2021)
36. PACE, Conferință de presă Gheorghe Cavcaliuc
(Accesat: 28.VI.2021)
37. Lansarea angajamentelor Platformei DA pentru
combaterea sărăciei și politica de bunăstare
(Accesat: 24.VI.2021)
38. Lansare PUN la Glodeni
(Accesat: 18.06.2021)

Facebook live,
22.06.2021, 18.13
6K
Facebook live,
22.06.2021, 19.21
4,1 K

Facebook, 18.06.2021,
3,9 K
Privesc.eu,
18.06.2021,
3,3K

PUN TV,
19.06.2021,
1K

Facebook live,
23.06.2021, 14:43
Privesc.eu, 24.06.2021,
140 vizualizări
PUN TV live,
25.06.2021,
353 vizualizări
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39. PACE, Conferință de presă: ,,Violență
împotriva membrilor PACE"
(Accesat: 28.VI.2021)
40. PUN comemorează Ziua Ocupației Sovietice
(Accesat: 29.06.2021)
41. Prezentarea angajamentelor Platformei DA
pentru politica externă a Republicii Moldova
42. Declarație O. Țicu, PUN, despre instaurarea
regimului comunist in Basarabia
43. Conferința de presă organizată de PAS cu tema
„Hoții se tem de tineri. Vor să le închidă gura
prin dosare de judecată” (Accesat: 30.06.21)
44. Partidul “Noua Opțiune Istorică”: O viață mai
bună pentru cetățeni și accent pe ecologie.
Promisiunile candidaților la prima dezbatere
electorală IPN (Accesat: 29.06.2021)
45. Briefing de presa organizat de Platforma DA,
subiectul secțiilor de votare de peste hotare și
stingă Nistrului,
(Accesat: 07.07.2021)
46. PUN la Peresecina,
(Accesat: 04.07.2021)
47. Protest Platforma DA în fata Curții de Justiție și
prezentarea
angajamentelor în domeniul
justiției (Accesat: 03.07.2021)
48. Conferință de presă organizată de PAS (Igor
Grosu, Sergiu Litvinenco și Andrei Spînu) (3
bărbați) (Accesat: 01.07.2021)
49. Flashmob organizat de PAS Youth cu tema „Să
plece hoții! Tinerii rămân acasă!”
(Accesat: 01.07.2021)
50. Conferința „Primarii Platformei DA pledează
pentru autonomie locală și descentralizare
veritabilă”
(Accesat: 04.07.2021)
51. Briefing de presă susținut de deputatul Fracțiunii
PAS Blocul ACUM, Mihai Popșoi
(Accesat: 02.07.2021)
52. Primarii Platfomei DA pledeaza pentru
autonomie locala si descentralizare veritabila
(Accesat: 04.07.2021)
53. Briefing de presă al BECS
(Accesat: 05.07.2021)

Facebook live,
28.06.2021, 13:00, 12k
PUN TV, 28.06.2021
6,2 K
Platforma DA live
28.06.2021, 4,6 K
PUN TV, 29.06.2021
354 vizualizări
Privesc.eu,
29.06.2021,
13,5 K
IPN,
29.06.2021

Facebook,

Privesc.eu, 30.06.2021
2,1 K

Facebook PUN live,
01.07.2021
1,5 K
Facebook Platforma DA live,
01.07.2021,
2,9 K
Privesc.eu
01.07.2021,
2,7 K
Privesc.eu
01.07.2021, 12.30
30,4 K
Facebook Platforma DA live,
02.07.2021, 11 K

Privesc.eu 02.07.2021,
3,9 K
Privesc.eu, 03.07.2021,
669 vizualizari

Facebook,
05.07.2021,
7 h,190 viz., Bloc.md, 05.07.2021
Facebook,
54. Территория свободы с Лилией Бураковски
Гость программы: Юрий Мунтян - кандидат 05.07.2021,
на должность депутата от Партии 1,4 K viz.
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коллективного действия "Гражданский
конгресс" (Accesat: 05.07.2021)
Facebook,
55. Briefing Gh.Cavcaliuc (Accesat: 5.07.2021)
5.07.2021, 14:38, 1.3K
Facebook,
56. Briefing PACE (Accesat: 5.07.2021)
05.07.2021, 13:00, 36k
57. Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” / PRO TV,
Veaceslav Valico, NOI, PDM
06.07.2021, 21:00
(Accesat: 12.07.2021)
58. Platforma DA comemorează victimele celui de Facebook, 20K
al doilea val al deportărilor staliniste Privesc.eu, 06.07.2021,
(Accesat: 06.07.2021)
811 vizualizari
59. PAS. Conferință de presă organizată de PAS cu Privesc.eu, 06.07.2021, 15.00
tema „Riscurile de cumpărare a 70 000 de 16,8 K
voturi” (2 vorbitori: Olesea Stamate și Sergiu
Litvinenco)
(1 femei și 1 bărbat) (Accesat: 07.06.2021)
Facebok PUN TV,
60. PUN LA COSTEŞTI-STÂNCA
07.07.2021, 7,8 K
61. Conferință de presă susținută de președintele Privesc.eu live Facebook,
Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, 08.07.2021,
Ion Chicu (Accesat: 09.07.2021)
7,6 K
62. Conferință de presă organizată de PAS „Primarii Privesc.eu
îndeamnă-Moldova-să-voteze-PAS” (13 femei 08.07.2021,
și 25 bărbați) (Accesat: 09.07.2021)
12.00
6K
63. „Președintele Igor Dodon răspunde” din 9 iulie Privesc.eu live Facebook,
- ediție de totalizare a campaniei electorale
09.07.2021, 11.00
13 K
64. Briefing de presă susținut de către deputata Privesc.eu, 09.07.2021,
Fracțiunii ACUM Platforma DA, Inga Grigoriu, 11.00
cu tema „Prezentarea Raportului Comisiei de 2,8 K
anchetă Laundromat”
65. Conferința de presă privind totalizarea Facebook live partid,
campaniei electorale a Partidului „Puterea 09.07.2021,
Oamenilor” (Accesat: 09.07.2021)
20.00
4K
66. PAS „Live de mulțumire – Igor Grosu” Facebook, 09.07.2021, 19.05
(Accesat: 10.07.2021)
7,9 K
67. PDM Conferință de presă de totalizare a Facebook, 09.07.2021
Campaniei Electorale „PDM: pentru noi faptele 809 vizualizări
vorbesc” (Accesat: 10.07.2021)
Facebook 09.07.2021, 08.59
68. PDM - Briefing de presă cu Pavel Filip
(Accesat: 10.07.2021)
6,1 K
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Tabel II.

nr.

Emisiune TV (de dezbatere, talk-show)
Titlul

Instituția media, data,
număr de vizualizări,
trimitere către video
TV8,
08.06.2021 /14.088 de
vizionări
YouTube
Facebook
YouTube RTR,
11.06.2021
19.00-20.00
Facebook TV8,
Facebook/intreabaghet
u
11.06.2021, 20.00-21.00
14 K
YouTube TVC 21,
11.06.2021

1.

„Politica cu Natalia Morari”. Invitat M. Tcaciuc, PPCC
(Accesat: 14.06.2021)

2.

Пятница с А. Голя. Гости передачи В. Чебан и И.
Пряшкэ (Accesat:19.06.2021)

3.

„Întreabă Ghețu” cu Nicolae Panfil, director de program,
Promo-LEX,
D. Plîngău, PPPDA,
R. Codreanu, PPPO și
R. Mihăeș, analist politic (4 barbati) (Accesat: 11.06.2021)
О. Стамати, Г. Вартанян в программе ГЛАВНОЕ, (1
femeie/1 bărbat)
(Accesat: 20.06.2021)
„Cutia Neagră” cu Mariana Rață
YouTube TV8,
(Accesat:14.06.2021)
14.06.2021
600 vizualizări
Facebook
„Ora Expertizei” cu
Jurnal TV Facebook,
C. Cozonac, directoarea CIJ,
14.06.2021,
R. Mihaeș, comentator politic,
20.00-22.00,
A. Petcov, jurnalist și comentator politic,
17,5 K
I.Tăbîrță, analist politic, IDIS Viitorul,
V. Kulminscki, director executiv IPIS,
C. Ciurea, comentator politic (prin skype) și
A. Ursachi, avocată și președintă Freedom Advocacy (prin
skype)
(2 femei/5 bărbați) (Accesat: 14.06.2021)
Ю.Рошка в программе „ГЛАВНОЕ” (1 bărbat) YouTube TVC 21,
(Accesat:19.06.2021)
14.06.2021
„Politica” cu Natalia Morari
YouTube TV8,
(Accesat 15.06.2021)
15.06.2021
Facebook
Dezbatere Electorală 2021 cu Vladimir Mișin.
Jurnal TV,
Invitată: O. Afanas, PEV
15.06.2021,
(1 femeie)
20.00-22.00
(Accesat: 15.06.2021)
Dezbateri electorale 2021, etapa 1, partea a 2-a, Invitați:
Facebook Jurnal TV,
A. Donica,
15.06.2021
R. Codreanu,
O.Afanas,
YouTube

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

19

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

Iu. Margineanu de la PDCM (1 femeie/2 bărbați) (Accesat
la 15.06.2021)
2021 Dezbateri electorale „Tu Alegi!”.
Invitați: A. Gutu,
Al. Busuioc și
V. Pogolșa (1 femeie/2 bărbați) (Accesat:16.06.2021)
„Cutia Neagra„ cu Mariana Rață.
Invitați: Vl. Biletchi,
V. Chironda (2 bărbați)
(Accesat:16.06.2021)
Emisiunea „Диалог в студии” cu Iu.Munteanu, PPCC (1
bărbat) (Accesat: 20.06.2021)
М. Гарбуз, А. Негруца в программе „ГЛАВНОЕ” (2
bărbați)
(Accesat: 21.06.2021)
„Politica cu Natalia Morari”. Invitați: V. Nastase, M.
Lebedinschi, T. Cirnat, M. Durlesteanu (1 femeie/2
bărbați)
(Accesat: 17.06.2021)
„Dezbateri TV cu Dorin Galben”.
În platou: I. Terguță, PPPDA
E. Grițco BERU
O. Brega, PEV
(1 femeie/2 bărbați) (Accesat: 17.06.2021)
Emisiunea ,,ГЛАВНОЕ”. Invitat președintele PACE, Gh.
Cavcaliuc (1 bărbat) (Accesat: 20.VI.2021)
„Puterea a Patra” cu I. Chicu (1 bărbat)
(Accesat: 18.06.2021)

Facebook Cotidianul,
16.06.2021,
21 K
YouTube TV8,
16.06.2021,
21.00-22.00
GRT,
16.06.2021
TVC 21,
16.06.2021
TV8,
17.06.2021
20.00-22.00
Cotidianul TV,
17.06.2021,
20.00, 11 K

ТVC21,
17.06.2021
PDCM live, Facebook,
N4
17.06.2021
Г. Кавкалюк в программе „ГЛАВНОЕ” (1 bărbat)
TVC 21, 17.06.2021,
(Accesat: 20.06.2021)
705 vizualizări
„Пятница с А. Голя” Гости передачи К. Тампиза и В. RTR,
18.06.2021,
Парликов (2 bărbați)
19.00-20.00
(Accesat: 18.06.2021)
Emisiunea „Dreptul la Replică”, invitat M. Stratulat, PPPO Știri.md,
(1 bărbat) (Accesat: 05.07.2021)
18.06.2021
Т. Кырнац в программе ИСТИНА, (1 bărbat) (Accesat la
06.07.2021 )
В. Боля, А. Усатый в программе ГЛАВНОЕ, (Accesat:
06.07.2021) (1 bărbat)

TVC 21, 19.06.2021,
2,6 K
TVC 21, 21.06.2021,
1,6 K

Eu aleg. Electorala 2021, N. Bayram, P. Burduja, (Accesat: TVR live 21.06.2021,
05.07.2021)
21.00-22.00
497 vizualizări
Eu aleg. Electorala 2021, V. Marinuta. D. Plîngau, I. TVR live 21.06.2021,
Potlog, (3 bărbați) (Accesat: 04.06.2021)
19.00-20.00
4,6 K

20

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2021. Jurnal TV, 21.06.2021,
Dezbateri Electorale cu N. Gavrilita, Gr. Novac, O. Țicu 20.00-22.00, 9,9 K
(1 femeie și 2 bărbați) (Accesat: 22.06.2021)
Jurnal.md
YouTube
Alege Liber! Dezbateri electorale cu Mariana Rață. TV 8, 21.06.2021
Invitați: R. Codreanu, Al. Elita, L. Boiadji. St. Gligor (1 8,8 K
femeie, 2 bărbați) (Accesat: 21.06.2021)
Dezbateri electorale:
TV6,
A. Donica, MPSN
21.06.2021
V. Bogos-Marian, PPPDA
19:40
Iu. Urzica, PDM
(1 femeie, 2 bărbați)
(Accesat: 05.07.2021)
Предвыборные дебаты:
GRT,
O. Afanas, PEV
21.06.2021
E. Zlatov, PPCC
20:00
A.Busuioc, PLD
A. Guriev, PPM (1 femeie, 3 bărbați)
(Accesat: 05.07.2021)
Dezbatere electorală 2021 cu V. Mișin.
Jurnal TV,
În platou:
21.06.2021, 20.00-22.00
V. Costiuc - PPDA
146 K
V. Geamănă - PACE,
E. Grițco – BERU,
I. Cojocari –PDM
(2 femei, 2 bărbați)
(Accesat: 21.06.2021)
Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” cu Lorena PRO TV, 21.06.2021,
Bogza / PACE, CC, RU
21:00
(Accesat: 22.VI.2021)
Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”.
Pro TV, 22.06.2021,
În platou: D. Ulanov – PPȘ,
13,1K
I.Grosu – PAS,
V. Bătrîncea – BECS.
(3 bărbați) (Accesat: 22.06.2021)
Dezbateri electorale la Moldova 1: „Mă informez şi Moldova 1, 22.06.2021,
votez!” /
19:50
N. Gavrilița - PAS,
V. Bilețchi - AUR,
R. Codreanu - PPPO (1 femeie, 2 bărbați) (Accesat:
22.07.2021)
„Politica„ cu Natalia Morari. Invitat:
TV 8, 22.06.2021
I. Chicu, PDSM (Accesat: 25.06.2021)
7K
Предвыборные дебаты
GRT, 22.06.2021
V. Culminschi, PAS
20:00
Gh. Cavcaliuc, PACE
A. Usatâi, PDCM
V. Odnostalco, BECS (4 bărbați)
(Accesat: 05.07.2021)
21

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.

Eu aleg. Electorala 2021, S. Perciun. S. Tofilat, A. Donica,
(Accesat: 05.07.2021)
Eu aleg. Electorala 2021, D. Rosca, L. Carp, S. Burlacu
(Accesat: 05.07.2021)

TVR, 22.06.2021,
21.00-22.00
TVR, 23.06.2021,
19.00-20.00
412 vizualizări
Eu aleg. Electorala 2021, M. Stratulat, R. Marian, M. TVR, 23.06.2021,
Golovaci
21.00-22.00
(Accesat: 06.07.2021)
2K
Предвыборные дебаты
GRT,
S. Pașcov, PRM
23.06.2021
A. Prohnițchi, PEV
20:00
(Accesat: 05.07.2021)
Electorala 2021: EUaleg!
TVR Moldova,
M. Golovaci, PDCM
23.06.2021
R. Marian, PAS
M. Stratulat, PPPO
(Accesat: 05.07.2021)
Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: A. PRO TV, 23.06.2021
Donica, Al. Jizdan, L. Vovc ( 3 bărbați) (Accesat la 3,2 K
26.06.2021)
Cunosc limba română pretendenții la fotoliul de deputat de YouTube, 23.06.2021,
pe lista Patrioților?
1.740 de vizionări
(Accesat: 24.06.2021)
Dezbateri electorale la Moldova 1: „Mă informez şi Moldova 1, 23.06.2021,
votez!” / PACE, OM, PRM (Accesat: 28.07.2021)
19:50
Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” / MPSN, PD, PRO TV, 23.06.2021,
PDA (Accesat: 28.07.2021)
21:00
Electorala 2021: EUaleg
TVR Moldova,
Invitați: M. Golovaci, PDCM
23.06.21,
R. Marian, PAS
M. Stratulat, PPO
(1 femeie, 2 bărbați) (Accesare: 27.06.2021)
“Alege Liber!” - Dezbateri electorale cu Mariana Rață,
TV 8, 23.06.2021
(Accesat: 24.06.2021)
Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” / PUN, DA, PRO TV, 24.06.2021,
NOI (Accesat: 28.07.2021)
21:00
Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV” cu Lorena Pro TV, 24.06.2021,
Bogza, în platou:
13,9 K
Iu.Reniță, PUN
V. Costiuc, PPDA
C. Rizea, NOI
(3 bărbați) (Accesat: 24.06.2021)
„Politica cu Natalia Morari”. Invitați: P. Filip, Al. Petkov, TV 8, 24.06.2021
R. Mihaes, I. Lisnevschi
3,3 K
(Accesat: 24.06.2021)
Fără venituri și fără proprietăți. Cine este președinta PP TV8, 24.06.2021
„NOI” (Accesat: 25.06.2021)
3.027 vizionări,
Prioritățile și viziunile concurenților electorali cu privire la Facebook,
e-Transformarea Republicii Moldova
24.06.2021
R. Codreanu, PPPO
22

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.
60.

61.

V. Marinuța, PVE
(2 bărbați) (Accesat: 05.07.2021)
Предвыборные дебаты
GRT,
V.Fotescu, PPȘ
24.06.2021
A. Malașevschi, AUR
20:00
V. Pogolșa, PPDA
(Accesat: 05.07.2021)
Eu aleg. Electorala 2021,
TVR live 24.06.2021,
D. Turcanu,
19.00-20.00
I. Cujba,POM
2,6 K
Ir. Revin,PPPO
(Accesat: 05.07.2021)
Eu aleg. Electorala 2021, Al. Trohin, PPCC și PRM au TVR live 24.06.2021,
refuzat (Accesat: 05.07.2021)
21.00-22.00
82 vizualizari
Eu aleg. Electorala 2021,
TVR live 25.06.2021,
S. Perciun, PAS
19.00-20.00
D. Chirtoaca, AUR
411 vizualizări
PPCC nu a onorat invitația,
(Accesat: 06.07.2021)
Eu aleg. Electorala 2021,
TVR live 25.06.2021,
S. Burlacu,
21.00-22.00
O. Afanas, PVE
1,8 K
un/o reprezentant/ a declinat, (1 femeie, 1 bărbat)
(Accesat: 05.07.2021)
Предвыборные дебаты
GRT,
V. Petrioglo, BERU
25.06.2021
I. Leșan, MPSN
20:00
A. Bogdevici, Partidul PACE
(Accesat: 05.07.2021)
„Întreabă Ghețu”. În platou:
TV 8, 25.06.2021,
V.Pâslariuc - PAS;
20.00-22.00
V. Odnostalco - BECS;
14 K
I. Reniță – PUN;
V. Țurcanu, analist politic. Despre listele candidaților și
criteriile de completare a acestora.(4 bărbați)
(Accesat: 25.06.2021)
Владимир Майдук в программе „ГЛАВНОЕ”
TVC 21, 25.06.2021
(Accesat: 27.06.2021)
2,7 K
Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” / PDCM, PRO TV, 25.06.2021,
AUR, Verde (Accesat: 28.VI.2021)
21:00
„Cutia neagră.” PPM. Testul miliardului: De unde ar tăia TV8, 25.06.2021,
bugetul Partidul Patrioților, pentru a economisi bani
105 comentarii
(Accesat: 25.06.2021)
Dezbateri electorale
Radio
Moldova,
M. Stratulat, PPPO
25.06.2021
A. Dorovanaia, BECS
L. Boianji, PPM
A. Donică, MPSN
(Accesat: 05.07.2021)
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62.

63.
64.

65.
66.
67.
68.

69.

70.

71.

72.

Dezbateri electorale la PRIME cu reprezentanţii partidelor:
V. Bătrâncea, BECS
I. Grosu, PAS
I. Munteanu, PPPDA
V. Bilețchi, AUR
S. Tofilat, PS
M. Stratulat, PPPO
(Accesat: 05.07.2021)
А.Лебединский, В. Нэстасе в программе „ИСТИНА„
(Accesat: 28.06.2021)
Electorala 2021. Invitați:
V. Bătrîncea – BECS
I. Grosu - PAS
I. Munteanu – PPPDA
Vl. Bilețchi - AUR
M. Stratulat - PPPO
S. Tofilat - PS (Accesat: 27.06.21)
А. Лебединский, В. Нэстасе в программе ИСТИНА,
(Accesat: 28.06.21)
Gr. Novac la emisiunea IMPORTANT,
(Accesat: 27.06.21)
Gr. Novac la emisiunea „IMPORTANT„
(Accesat: 27.06.21)
Electorala 2021. Invitați:
Gh. Cavcaliuc - PACE
M. Tauber – PPȘ
I. Gorea-Costin - PUN
C. Rizea – NOI
Sv. Chiosea - PPN
(Accesat: 27.06.2021)
Alege Liber! Dezbateri electorale cu Mariana Rață.
În platou:
I. Chicu, PDCM,
V. Biletchi AUR,
V. Marinuta, PVE,
Al. Busuioc,
(Accesat: 28.06.2021)
Dezbaterea electorală 2021 cu V. Mișin. În platou:
V.Muntean, AUR,
A. Arseniu, PUN
I. Muntean, PPCC
(3 bărbați) (Accesat: 28.06.2021)
Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”.
În platou: C. Lupu, R. Codreanu, Al. Kalinin, S. Perciun.
(Accesat: 28.06.2021)
Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2021. Runda
1: I. Burlacu, M. Stratulat PPPO
Runda 2: V. Munteanu, Al. Arseni, Iu. Muntean
(Accesat: 28.06.2021)

Prime,
26.06.2021

TVC 21, 26.06.2021,
1,5 K
Prime TV,
26.06.21,
17.00

TVC 21, 26.06.2021,
1,5 K
TVC 21, 27.06.2021
672 vizualizări
TVC 21, 27.06.2021
672 vizualizări
Prime TV,
27.06.2021

TV 8, 28.06.2021
422 vizualizări

Jurnal TV, 28.06.2021,
20.00-22.00
21 K

PRO TV, 28.06.2021,
4,1 K
YouTube
Jurnal TV, 28.06.2021
3,3 K
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73.

74.

75.
76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.
84.

85.

86.

87.

Предвыборные дебаты
GRT,
A. Suhodolischi, BECS
28.06.2021
I. Leșan, MPSN
20:00
(Accesat: 05.07.2021)
Dezbateri electorale
TV6,
M.Ioncu, PPDA
28.06.2021
I. Crețu, AUR
19:40
I. Gramațchi, PUN
(Accesare 05.07.2021)
„Mă informez și votez!”. Dezbateri electorale la Moldova1, 28.06.2021,
Moldova1! / MPSN, PVE, PS (Accesat: 06.VI.2021)
19:50
Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV”
ProTV, 28.06.2021,
(Accesat: 06.VI.2021)
Eu aleg. Electorala 2021,
TVR live 28.06.2021,
O. Țicu, PUN
19.00-20.00
(Accesat: 28.06.2021)
3,6 K
Eu aleg. Electorala 2021, D. Chirtoaca, A. Gutu, M. TVR live 28.06.2021,
Babuc, (Accesat: 05.07.2021)
19.00-20.00
3,6 K
Alege Liber - dezbateri electorale cu Mariana Rață, I. TV 8, 28.06.2021
Chicu, V. Biletchi, V. Marinuta, Al. Busuioc, (4 bărbați)
422 vizualizări
(Accesat: 28.06.2021)
Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”, St. Gligor, PRO TV, 29.06.2021,
Sv. Chesari, I. Cujba, V. Platon
6,7 K
(Accesat: 29.06.2021)
Eu aleg. Electorala 2021, Al. Busuioc, Al. Cauia, A. TVR live 29.06.2021,
Donica,
19.00-20.00
(Accesat: 05.07.2021)
1,3 K
Eu aleg. Electorala 2021, V. Ceban, Ch. Motpan, Al. TVR live 29.06.2021,
Rogov, (Accesat: 05.07.2021)
21.00-22.00
1,7 K
„Mă informez și votez!”. Dezbateri electorale la Moldova1, 29.06.2021,
Moldova1! / BECS, LD, CC (Accesat: 06.VI.2021)
19:50
„Mă informez și votez!”. Dezbateri electorale la Moldova1, 29.06.2021,
Moldova1! / PPȘ, BERU, PDCM
19:50
(Accesat: 06.VI.2021)
Dezbatere electorală 2021 cu Mișin.
Jurnal TV, 29.06.2021
În platou:
20.00-22.00
O. Brega, PEV și
4,1 K
V. Dachi, PPN
(2 bărbați) (Accesat: 29.06.2021)
Dezbatere electorală 2021 cu Mișin. Etapa 2, partea 2. În Jurnal TV, 29.06.2021
platou:
21.00 -22.00 partea 2 - 8,9
S. Perciun - PPM și
K
V. Valico - CI
(2 bărbați) (Accesat: 29.06.2021)
Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”. Concurenți: Privesc.eu
POM, PS, NOI, V. Valico
29.06.2021, 21.00-22.00
(Accesat: 29.06.2021)
13,4 K
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88.
89.

90.

91.

92.

93.
94.

95.
96.

97.

98.

Te votezi la PRO TV!
(Accesat: 29.06.2021)
Prima ediție a dezbaterilor electorale IPN
S. Chesari, NOI
C. Rizea, PPN
V. Marinuța, PEV (1 femeie, 2 bărbați)
(Accesat: 05.07.2021)
Предвыборные дебаты
S.Tofilat, PS
V. Petrioglo, BERU
A. Chindighelean, PPCC (3 bărbați)
(Accesat: 05.07.2021)
Dezbatere electorală 2021 cu Mișin:
O. Brega, PEV
V.Dachi, NOI
S. Perciun, PPM
V. Valico, CI
(4 bărbați) (Accesat: 05.07.2021)
Dezbateri-electorale-„Te-votezi-la-PRO-TV cu Lorena
Bogza, în platou:
A. Grumeza, PACE;
Ș.Gligor, PS și
N. Ciubuc, PDM
(3 bărbați), (Accesat: 06.VI.2021)
Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” / PACE, PS,
PD (Accesat: 06.VI.2021)
Предвыборные дебаты
F. Ghelici, POM
V. Pogolșa, PPPDA
A. Kalinin, PRM
(Accesat: 05.07.2021)
Alege Liber - dezbateri electorale cu Mariana Rață, V.
Nastase, O. Țicu, V. Costiuc, C. Rizea
Min 55 probabil: O Țicu despre Rizea: Doar regret ca nu
sunt în epoca să-i pot da una in maxilar..
1ora 44 O. Țicu: Eu și copilului mei dau o palma la fund,
e normal asa când greșești, nu e așa?
(Accesat: 30.06.2021)
„Politica Nataliei Morari” cu R. Usatii,
(Accesat: 01.07.2021)
Eu aleg. Electorala 2021, Gh. Cavcaliuc, V. Dumbraveanu,
PPȘ nu a răspuns, (1 femeie, 1 bărbat)
(Accesat: 05.07.2021)
Eu aleg. Electorala 2021, A. Darovannaia, I. Cojocari, A.
Rogov,
(Accesat: 01.07.2021)
Secretele Puterii cu M. Sandu, I. Grigoriu. D. Alaiba,
(Accesat la 30.06.2021)

Pro TV, 29.06.2021,
21.00, 89 K
IPN,
29.06.2021

GRT,
29.06.2021

Jurnal TV, 29.06.2021
20:00

PRO TV, 29.06.2021,
21:00

PRO TV, 30.06.2021,
21:00
GRT,
30.06.2021
20:00

TV 8, 30.06.2021
254 vizualizări

TV 8, 30.06.2021
13 K
TVR live 30.06.2021,
21.00-22.00
3,6 K
TVR live 30.06.2021,
19.00-20.00
2,9 K
Jurnal TV, 30.06.2021
20.00-22.00
66 K
YouTube
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99.
100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

В.Воронин в программе ИСТИНА, (Accesat la
06.07.2021)
Discuții în cadrul proiectului Femei cu idei despre
managementul deșeurilor – întâlnire cu candidații:
R. Codreanu, PPPO
V. Marinușa, PVE
și candidata I. Coșeru, PAS
(1 femeie, 2 bărbați)
(Accesat: 30.06.2021)
Dezbaterea electorală „Analizăm Cererea și Oferta
electorală-2021” cu Valeriu Vasilică (moderator IPN)
Concurenți:
Ș. Gligor, PS,
S. Ceban, PPDA,
I.Boțan, PPȘ
(Accesat: 30.06.2021)
Dezbateri electorale
A. Trohin, NOI
V. Marinuța, PEV
I. Burlacu, PLD
M. Stratulat, PPPO
(4 bărbați) (Accesat: 01.07.2021)
Dezbateri electorale
V. Bilețchi, AUR
V. Ceban, PLD
V. Pâslariuc, PAS (3 bărbați)
(Accesat: 02.07.2021)
Dezbateri electorale
S. Chesari, NOI
S. Tofilat, PS
R. Codreanu, PPPO (1 femeie, 2 bărbați)
(Accesat: 02.07.2021)
Discuții în cadrul proiectului Femei
P. Socolan, PPPO
O. Brega, PEV
T. Bujnița-Tricolici, PPCC
(1 femeie, 2 bărbați)
(Accesat: 02.07.2021)
Предвыборные дебаты
A. Donica, MPSN
V. Bragaru, AUR
R. Vasilica, PPPO
(Accesat: 02.07.2021)
Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” / NOI, PUN
(Accesat: 06.VI.2021)
Eu aleg. Electorala 2021, V. Costiuc, I. Straciuc si E.
Gritco, (Accesat: 04.07.2021)

TVC 21, 30.06.2021
3,8 K
ZOOM,
30.06.2021

Agenția de presă IPN,
30.06.2021,
2,4 K

TV6,
01.07.2021
19:40

IPN,
01.07.2021

Radio
01.07.2021

Moldova,

ZOOM,
01.07.2021

GRT,
01.07.2021
20:00

PRO TV, 01.07.2021,
21:00
TVR live 01.07.2021,
19.00-20.00
4,5 K
108. Eu aleg. Electorala 2021, V. Jora, Iu. Muntean, PRM nu a TVR live 01.07.2021,
dat curs invitației, (Accesat: 05.07.2021)
21.00-22.00, 1,7 K
107.
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109. Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”, Sv. Chesari,
O. Țicu, reprezentatul RF a refuzat să vină, pentru că Al
Kalinin este interzis de platou după violenta din precedenta
emisiune, (Accesat: 02.07.2021)
110. „Politica Nataliei Morari” cu I. Grosu,
(Accesat: 01.07.2021)
111. Eu aleg. Electorala 2021, Gr. Novac, I. Potlog, o alta
persoana decit Rizea nu a fost delegata de NOI, (Accesat:
04.07.2021)
112. Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV”, V. Biletchi,
S. Perciun, A. Donica, (Accesat: 02.07.2021)

Privesc.eu live PRO TV,
01.07.2021,
2,9 K

114. Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” / AUR,
MPSN, PPM (Accesat: 06.07.2021)
115. Предвыборные дебаты
A. Usatâi, PDCM
Ș. Gligor, PS
A. Guriev, PPM
(3 bărbați) (Accesat: 03.07.2021)
116. Emisiunea „Неформат”
R. Codreanu, PPPO
N. Țurcan, BECS
D. Plângău, PPPDA
(Accesat: 03.07.2021)
117. Partidul Verde Ecologist
Eveniment de informare pentru Diasporă cu Alexandru
Manoli, moderatoare Angela Stafii: „Forum electoral:
Politici Publice pentru Diasporă”. În mediul online au fost
prezenți: M. Olarescu, PDM;
I. Stanțieru, PPPDA;
N. Antoci, PUN;
I. Costin, PDCM;
T. Potîng, AUR;
V. Marinuță, PVE;
R. Codreanu, PPPO;
A. Rogov, POM,
I. Muntean, PPC
D. Roșca, PACE;
(4 femei, 6 bărbați) (Accesat: 10.07.2021)
118. Dezbateri electorale „Te votezi la PRO TV” cu Lorena
Bogza. În platou au fost prezenți 3 Concurenți
Iurie Muntean, PPCC,
Nadejda Lisac, PLD și
Anatolie Prohnitchi, PEV. (1 femei, 2 bărbați) (Accesat:
05.07.2021)
119. Dezbateri electorale cu Dumitru Mișin (ediția 2.) din
05.07.2021.

PRO TV, 02.07.2021,
21:00
GRT,
02.07.2021
20:00

TV 8, 01.07.2021
8,4
TVR live 02.07.2021,
21.00-22.00
1K
Privesc.eu live PRO TV,
02.07.2021,
2,9 K
113. Пятница с А. Голя. Гости передачи И. Киселёв и В. RTR, 02.07.2021,
Кульминский (Accesat: 04.07.2021)
2,3 K

TV6,
02.07.2021

Privesc.eu
04.07.2021, 20.02
2,5 K

PRO TV, 05.07.2021,
21:00

Jurnal TV
05.07.2021, 20.00
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120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

În platou:
D. Plîngău, PPDA,
Gr. Novac, BECS,
R. Usatîi, BERU.
(3 bărbați) (Accesat: 05.07.2021)
Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2021,
D. Rosca, Al. Rogov, (2 bărbați)
Runda 2: S. Tofilat, M. Olarescu, Al. Melnic ( 1 femeie, 2
bărbați)
(Accesat: 05.07.2021)
Dezbateri electorale
L.Boiadji, PPM
A. Donica, POM
(Accesat: 05.07.2021)
Предвыборные дебаты
V. Gaidarji, Partidul PACE
V. Bragaru, Partidul AUR
(Accesat: 05.07.2021)
„Mă informez și votez!”. Dezbateri electorale la
Moldova1!
M. Stratulat, PPPO
S. Perciun, PPM
I. Stanțieru, PPPDA
C. Rizea, NOI
(Accesat: 05.07.2021)
Electorala 2021 – Dezbateri electorale „Eu Aleg”,
moderatoare Ramona Avrămescu în platou:
R. Codreanu, PPPO,
V. Marinuță, PVE și
I. Burlacu, PLD.
(3 bărbați) (Accesat: 06.07.2021)
Предвыборные дебаты
V. Petrioglu, BERU
V. Bolea, BECS
Iu. Muntean, PPCC
(Accesat: 06.07.2021)
D. Plingau, Gr. Novac, R. Usatii
Runda 2: V. Bolea, PPȘ nu s-a prezentat
(Accesat: 07.07.2021)
Briefing de presă al deputatului Fracțiunii PSRM, Gr.
Novac - 6 iulie 2021
(Accesat: 06.07.2021)
„Mă informez şi votez!”, Compania Teleradio Moldova
Invitați:
G. Cavcaliuc, PACE
S. Chesari, NOI
E. Grițco, BERU
V. Marinuță, PEV
(2 femei, 2 bărbați) (Accesat: 07.07.2021)

143 K

Jurnal TV, 05.07.2021,
115 vizualizări

TV6,
05.07.2021
19:40
GRT,
05.07.2021
20:00
Moldova 1,
05.07.2021

Moldova 1
05.07.2021, 21.00
2,2 K

GRT,
06.07.2021
20:00

Jurnal TV, 06.07.2021,
31,6 K
Facebook,
06.07.21, 13.01, 42 K viz.
TRM,
06.07.2021,
5,8 K

Facebook,
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129. Dezbateri electorale Te votezi la PRO TV,
V. Platon. Cr. Rizea, M. Olari
(Accesat: 06.07.2021)
130. Dezbatere electorală “Mă informez şi votez!” / PACE,
NOI, BERU, PEV (Accesat: 12.07.2021)
131. Dezbateri electorale Te votezi la PRO TV!
I. Chicu. S. Burlacu. R. Codreanu
(Accesat: 07.07.2021)
132. Dezbatere Electorală organizată la ELITA TV, Rezina.
Invitați:
I. Cebanu, AUR
I. Burlacu, PLD
V. Marinuță, PEV
(4 bărbați ) (Accesat: 09.07.2021)
133. Предвыборные дебаты
N. Popova, PPM
F. Ghelici, POM
(Accesat: 07.07.2021)
134. Deputatul Fracțiunii PSRM B. Țîrdea despre „Finanțarea
dubioasă a campaniei electorate a Maiei Sandu” - 7 iulie
2021 (Accesat: 06.07.2021)
135. Preluat de pe profilul dlui A. Guriev Дебаты TUKа.
Парламентские 2021 (07/07/21) LIVE| Дебаты TUKа.
Invitați:
L. Boiadji, PPM
E. Camenscik, PS
E. Culbava, PVP
PRM -lipsă
(Accesat: 10.07.2021)
136. Preluat de pe profilul de FB al dlui A. Guriev, 07 07 2021
Предвыборные дебаты
Invitați: N. Popova, PPM
F. Ghelici, POM
(Accesat: 10.07.2021)
137. Electorala 2021. Eu aleg, S. Tofilat, R. Codreanu, O .
Lipski,

PRO TV, 06.07.2021,
15,5 K

138. Electorala 2021. Eu aleg,
I. Grigoriu, PPDA, O. Stamate, PAS
(Accesat: 09.07.2021)

TVR, 07.07.2021,
19.00, 1,6 K

Moldova 1, 06.07.2021,
19:30
PRO TV, 07.07.2021,
19,7 K
Elita TV
07.07.2021, 19.00
1,1 K

GRT,
07.07.2021
20:00
Facebook,
07.07.2021, 19 K viz.
Facebook,
07.07.2021, 19.031,6 K
viz.

Youtube,
166 viz.

07.07.2021,

TVR, 07.07.2021,
1,8 K

139. Electorala 2021. Eu aleg, Al. Melnic, Al. Arseni, A. TVR, 07.07.2021,
Donica (Accesat: 09.07.2021)
19.00, 4 K
Moldova 1 live
140. Dezbateri electorale Moldova 1
(Accesat: 09.07.2021)
Facebok, 07.07.2021,
184 K
TV6,
141. Dezbateri electorale
V. Valico, CI
08.07.2021
S. Chesari, NOI (Accesat: 08.07.2021)
19:40
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142. „Alege Liber” - dezbateri electorale
Invitații ediției „Alege Liber” sunt reprezentanții partidelor
înregistrate în buletinul de vot cu numărul:
1. Partidul PACE (G. Cavcaliuc)
2. PPCC (Iu. Muntean) - lipsă
3. BERU (R. Usatii) - lipsă
(Accesat: 07.07.2021)
143. (video) Liderii BECS, I. Dodon și V. Voronin au făcut
totalurile campaniei electorale: Suntem singurele
formațiuni neinfluențate din afara țării. Toți luptă cu noi
(Accesat: 09.07.2021)
144. Предвыборные дебаты
V.Ceban, PDL
A. Paluțe, PUN (Accesat: 08.07.2021)
145. LIVE „Mă informez și votez!”. Dezbateri electorale la
Moldova 1,
Invitați:
I.Muntean - PPCC,
A.Busuioc - PLD,
M. Olar – POM și
PPȘ - lipsă
(Accesat: 10.07.2021)
146. LIVE Dezbateri electorale la Radio Moldova‼
Invitați:
PPM, PACE, PPCC,PPȘ
(Accesat: 10.07.2021)
147. Dezbateri electorale
V. Valico, CI,
S. Chesari, NOI
(Accesat: 09.07.2021)
148. Dezbateri electorale Te votezi la PRO TV,
D. Perciun,
B. Tirdea,
I. Terguta,
E. Gritco
(Accesat: 09.07.2021)
149. Electorala 2021. Eu aleg, I. Munteanu
150. Acțiune de protest organizată de BECS
(Accesat: 09.07.2021)
151. LIVE „Mă informez și votez!”. Dezbateri electorale la
Moldova 1!
Invitați: V.Bătrîncea, BECS,
D. Chirtoacă, AUR,
I. Chicu, PDCM, și
N. Ciubuc, PDM. (Accesat: 10.07.2021)

Youtube, 07.07.2021

Unimedia,
11.03,
1,474 viz.

08.07.2021,

GRT,
08.07.2021
20:00
Moldova 1, Youtube,
08.07.2021,
457 viz.

Radio Moldova
Facebook, 08.07.2021,
19.11,
1K
TV6, Facebook,
08.07.2021,
2,5 K
PRO TV, 08.07.2021,
15,2 K

TVR, 09.07.2021,
1,8 K
Privesc.eu, 09.07.2021,
15:00, 22 K
Moldova
459 viz.

1,

09.07.21,
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152. Electorala 2021. Invitați:
A. Guțu, PUN
S. Chesari, NOI
Solidaritate și Progres pentru Țara!
(Accesat: 10.07.2021)
153. Dezbatere Electorală „Mă informez și votez!”. Dezbateri
la TVM Moldova 1. Moderatoare Oxana Mititelu.
Invitați: V. Bătrîncea, BECS,
D. Chirtoacă, AUR,
I. Chicu, PDCM, și
N. Ciubuc, PDM. (4 bărbați)
(Accesat: 09.07.2021)
154. Emisiunea „Întreabă Ghețu”. În platou au fost invitati:
A. Țăran,
R. Mihăeș,
V. Cibotaru și
V. Kulminski (4 bărbați)
(Accesat: 09.07.2021)

TVR Moldova,
09.07.2021, 23:00

Moldova 1
09.07.2021
20.00
5,6 K

TV 8,
09.07.2021, 20.00
6,2 K

Tabel III.

nr.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Interviu TV, în presa scrisă și online
Titlul
Instituția media,
data, (nr. pag. după caz),
trimitere către sursă
Iurie Muntean, PPCC: Suntem un partid de stânga Europa Liberă, 08.06.2021
(Accesat: 14.06.2021)
Iurie Muntean în direct la Cotidianul.md
Cotidianul.md, 12.06.2021,
(Accesat: 14.06.2021)
58 vizualizări
Interviu cu Corneliu Furculiță, BECS (Accesat: Europa Liberă, 14.06.2021
18.06.2021)
Interviu Mariana Durleșteanu, Partidul Legii și trb.ro,
Dreptății
14.06.2021
(Accesat: 18.06.2021)
Eu si Votul meu cu Andrei Donica
Europa Libera, Facebook
(Accesat: 18.06.2021)
15.06.2021, 5,8 K
Dezbateri electorale. În platou: P. Verejanu – PPȘ TV6,
(Accesat: 16.06.2021)
15.06.2021
„Lumina” cu Al. Slusari
Lumina live, 16.06.2021, 19,5 K
(Accesat: 16.06.2021)
Emisiunea «Территория свободы» cu Lilia YouTube,
Burakovski Interviu cu Vladimir Dachi, 16.06.2021, 19:15
Președintele PP „NOI” (Accesat: 28.06.2021)
Interviu cu Mariana Durleșteanu, PLD (Accesat: TV8,
28.06.2021)
17.06.2021

10. Emisiunea „Puterea a patra”, invitat Vasile N4,
Năstase (Accesat: 23.06.2021)
17.06.2021, 20:00
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11. „Eu și Votul meu” cu Andrei Nastase și Irina
Stantieru, (Accesat:17.06.2021)
12. „Eu și Votul Meu” cu Pavel Filip
(Accesat: 17.06. 2021)
13. Iurie Muntean: interviu pentru Agora.md
(Accesat: 19.06.2021)
14. Emisiunea „Puterea a Patra”, invitat Vasile
Năstase (Accesat: 23.06.2021)

Europa Liberă 17.06.2021, 5,9 K
Europa Liberă 17.06.2021,
09.12, 2,9 K
Agora.md, 17.06.2021, 49 viz.
N4,
17.06.2021

15. Эксклюзивное интервью „Выпуск
Vlad Bătrîncea (Accesat: 21.06.2021)
16.
17.

18.
19.

77” REN TV,
17.06.2021,
2,5 K
„Eu și Votul meu” cu Octavian Țicu, (Accesat: Europa Libera,
20.06.2021)
18.06.2021, 4,9 K
Lumina,
Electorala 2021: interviu cu Alexandru Slusari, 18.06.2021
PPPDA (Accesat: 20.06.2021)
12 K
Emisiunea „Dreptul la Replică”
Știri.md,
(Accesat: 27.06.2021)
18.06.21
Partidul Democrația Acasă (Vasile Costiuc)
N4,
(Accesat: 18.06.2021)
18.06.2021

20. Interviu cu Vasile Costiuc: „Eu și Votul
Electoral” (Accesat: 20.06.2021)
21. Вячеслав Платон в программе „ГЛАВНОЕ”
(Accesat: 23.06.2021)

Europa Liberă
21.06.2021, 12.30,2 K
TVC 21,
22.06.2021
4K
22. Live de la 11, cu Andrei Donică, MPSN Agora.md, 22.06.2021,
(Accesat: 23.06.2021)
746 vizualizări
Facebook
23. Interviu cu Cristian Rizea
(Accesat: 24.06.2021)
24. Interviu cu Mariana Durleșteanu, PLD (Accesat:
27.06.2021)
25. Interviu cu Ilan Șor (Accesat: 25.06.2021)

Europa Liberă,
22.06.2021
Europa Liberă, 22.06.2021
PublikaTV, 23.06.2021

puterii
cu
Renato
Usatîi Jurnal TV, 23.06.2021, 21:00
26. Secretele
(Accesat: 24.06.2021)
27. Emisiunea „Puterea a Patra” cu Eugeniu N4,
NICHIFORCIUC (nu candidează) (Accesat: 24.06.2021
25.06.2021)
28. Emisiunea „Lumina” cu R. Usatii (Accesat: Lumina, live Facebook,
25.06.2021)
25.06.2021, 59 K
YouTube
29. Video interviu cu Ștefan Gligor la „Votul Facebook Live,
Diasporei”, despre problemele cu care se 25.06.2021
confruntă cetățenii plecați în Diasporă
5,7 K
(Accesat: 24.06.2021)
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30. Interviu cu Vitalie Marinuţa, PEV (Accesat:
26.06.2021)
31. Important, Gr. Novac
(Accesat: 28.06.2021)
32. Live de la 11 cu Ruslan Codreanu, președintele
PPPO
(Accesat: 27.06.2021)
33. Interviu cu liderul partidului "Congresul Civic",
Mark Tcaciuk (Accesat 01.07.2021)
34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

Europa Liberă, 25.06.2021, 15.30,
4K
TVC 21, 26.06.2021,
866 vizualizari
Agora.md, 28.06.2021,
1,9 K

Nord News,
28.06.2021,
452 vizualizări
LIVE cu Svetlana Chesari, despre viziunile și Agora.md, 28.06.2021, 12.26,
promisiunile electorale ale NOI
3,5 K vizualizări, 59 comentarii
Candidata cu numărul 1 în lista electorală a NOI,
Svetlana Chesari, vine în studioul AGORA.
(Accesat: 28.06.2021)
Interviu cu liderul partidului "Congresul Civic", Nord News,
Mark Tcaciuk (Accesat 01.07.2021)
28.06.2021,
452 vizualizări
Interviu cu Ștefan Gligor „Eu și Votul Meu”, Europa Liberă, 29.06.2021
Europa Liberă.org
4,6 K
(Accesat: 29.06.2021)
Eu și Votul meu cu Ruslan Codreanu
Europa Libera,
(Accesat: 28.06.2021)
29.06.2021, 2,4 K
Congresul va fi reprezentantul celor cărora hoții congresulcivic.md, 29.06.2021
le-au închis gura și i-au lipsit de drepturi
(Accesat 29.06.2021)
Tkaciuk: Sunt un om de la nordul Moldovei
congresulcivic.md, 29.06.2021
(Accesat 29.06.2021)
Mark Tkaciuk, despre cum trebuie să fie într- congresulcivic.md, 29.06.2021
adevăr politicienii și cine trebuie înlăturat de la
putere (Accesat 29.06.2021)
Iurie Muntean: Suntem singurul partid fără lider, congresulcivic.md, 29.06.2021
stăpân sau beneficiar efectiv
(Accesat 29.06.2021)
(VIDEO) Congresul va fi reprezentantul celor congresulcivic.md, 29.06.2021
cărora hoții le-au închis gura și i-au lipsit de
drepturi (Accesat 29.06.2021)
10. Tkaciuk: Sunt un om de la nordul Moldovei
congresulcivic.md, 29.06.2021
(Accesat 29.06.2021)
Mark Tkaciuk, despre cum trebuie să fie într- congresulcivic.md, 29.06.2021
adevăr politicienii și cine trebuie înlăturat de la
putere (Accesat 29.06.2021)

45. Interviu cu Mihai Stratulat, PPPO la „Bucătărie Global Media,
politică cu Liviu Moraru” (Accesat: 01.07.2021) 29.06.2021
46. Interviu cu Tinerii politicieni (I parte):
Igor Bodean, PDCM
Laurențiu Mitriuc, PPCC
Eugen Sinchevici, PAS

Diez.md,
29.06.2021
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Bogdan Cazacu, PACE
Iuliana Frunze, PUN
Vlad Bilețchi, AUR
Vasile Liutenco, PPȘ
Ștefan Cojocaru, PPPDA
Petru Socolan, PPPO
Elena Eșanu, PDM
Nichita Țurcan, PSRM
(Accesat: 01.07.2021)
47. Interviu cu Ruslan Codreanu, PPPO (Accesat: Europa Liberă,
01.07.2021)
29.06.2021
48. Interviu cu Vladislav Culminschi (nu candidează) N4,
(Accesat: 01.07.2021)
29.06.2021
20:00
Facebook,
49. Interviu Mark Tcaciuk
(Accesat: 01.07.2021)
30.06.2021,
13.05, 1,2 K
Facebook,
50. Interviu. Iurie Muntean
Accesat: 29.06.2021)
29.06.2021,
20.00, 819 viz.
51. 4. Фуркулицэ о двойных стандартах послов: Aif.md,
Санду открыто агитирует за ПДС, а все молчат 01.07.2021, 22.41
(ВИДЕО) (Accesat: 02.07.2021)
52. (VIDEO) „Karl de la Clara a furat coralii…”. congresulcivic.md, 01.07.2021
Tkaciuk: „Este uimitor despre ce vorbesc
politicienii noștri” (Accesat 01.07.2021)
53. Vladimir Voronin, liderul PCRM, invitat la Prime TV, 01.07.2021
PRIME TIME, proiect marca "Primele Știri"
(Accesat: 09.07.2021)
Agora.md
54. Live cu Olga Afanas, președinta PVE:
(Accesat: 02.07.2021)
01.07.2021
10.14
55. Interviu cu Ștefan Gligor la emisiunea „Eu și Europa Liberă
Votul meu: Ștefan Gligor (Accesat: 02.07.2021) 01.07.2021, 12.00
7,3 K
56. (VIDEO) Cum ar crește copiii, educați urmărind congresulcivic.md, 01.07.2021
ședințele Parlamentului (Accesat 01.07.2021)
57. Svetlana Chesari, NOI: fără niciun ban în Europa Liberă, 02.07.2021
campanie, pentru ecologie și revoluție
tehnologică
(Accesat: 2.07.2021)
58. Dodon către Sandu: Ce urmează – Ieșirea din CSI, Socialistii.md, 03.07.2021
intrezicerea „Sputnik-ului”, renunțarea la Gazele
rusești?! (Accesat 04.07.2021)
Cotidianul live,
59. Bârna din ochi cu Dorin Scobioală
(Accesat 03.07.2021)
02.07.2021, 2 K
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60. Întreabă Ghețu”, moderatoare Natalia Ghețu, în
platou au fost invitați: Roman Mihaeș, analist
politic; Șoitu reprezentant al partidului politic și
Viorel Ciubotaru, analist politic
(Accesat:
03.07.2021)
61. LIVE cu Ștefan Gligor, președintele Partidului
Schimbării (accesat 02.07.2021)

62.

63.

64.

65.

66.
67.

68.
69.

70.

71.

72.
73.

TV 8,
02.07.2021, 20.00
9,2 K

Agora.md
02.07.2021, 15.00
5 comentarii 1,8 K
Facebook
Țicu și căderea unioniștilor (Accesat: 03.07.2021) Newsmaker.md,
02.07.2021
45 de vizualizări
Владимир Воронин: Европейская интеграция Prime TV, 02.07.2021
должна быть прописана в новой Конституции
как приоритетное направление развития
страны (Accesat: 09.07.2021)
Interviu cu Cristian Rizea, NOI la „Bucătărie NEWSIN, 03.07.2021
politică cu Liviu Moraru”
YouTube
(Accesat: 04.07.2021)
Emisiunea «Территория свободы» cu Lilia Lisa.md, 03.07.2021
Burakovski.
Interviu cu Mihai Stratulat, PPPO (Accesat:
02.07.2021)
Interviul lui Renato Usatîi
Nord-News, 04.07.2021,
20:00, 226k
„9 lei în 4 ani”. În ce s-a transformat „indexația congresulcivic.md, 05.07.2021
dublă a pensiilor” promisă de Dodon
Congresul Civic - Гражданский
«9 леев за 4 года». Во что вылилась обещанная Конгресс, YouTube, 05.07.2021,
Додоном «двойная индексация пенсий»
53 viz.
(Accesat: 06.07.2021)
Эксклюзивное интервью Выпуск 83
REN TV, 05.07.2021,
Voronin (Accesat: 06.07.2021)
5,7 K
Emisiunea “Puterea a patra” cu Gheorghe Gonța N4
interviu cu Renato Usatîi, Partidul Partidul Nostru 06.07.2021
(Accesat:10.07.2021)
20:00
Игорь Додон: Сила молдавского государства в Bloc.md, 06.07.2021
единстве разных национальностей
(Accesat: 06.07.2021)
"Актуальное интервью" с кандидатом в BasTV, 06.07.2021
депутаты Парламента РМ от Партии 1,5 K viz.
Коллективного действия - Гражданский
Конгресс
Юрием
Мунтян
(Accesat:
07.07.2021)
„Streptease ticălos”: Tkaciuc despre luptătorii cu congresulcivic.md
influența străină (Accesat: 06.07.2021)
06.07.2021
„Патриоты Молдовы”: Существуют попытки IPN,
уничтожить Республику Молдова изнутри
06.07.2021,
(Accesat: 10.07.2021)
15.09,
903 viz.
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74. Corneliu Furculita in emisiunea Candidat
75.
76.

77.

78.

TVC 21, 06.07.2021,
1,1 K
Эксклюзивное интервью Выпуск 84 Shor
REN TV, 07.07.2021,
(Accesat: 10.07.2021)
4,3 K
«Территория свободы» Гость программы: Lisa.md,
Facebook
Ирина Ревин
07.07.2021, 1,3 K
(Accesat: 10.07.2021)
Вячеслав Платон в программе ИСТИНА
TVC 21, 07.07.2021,
3K
(Accesat: 10.07.2021)
„Profil de concurent: Vasile Costiuc și Agora.md
Democrația Acasă, între coabitări tacite și LIVE- 07.07.2021
uri conflictuale” (Accesat: 10.07.2021)
19.57

79. Interviu cu Președintele Partidul Puterea
Oamenilor, domnul Ruslan Codreanu
(Accesat: 10.07.2021)
80. Emisiunea “Puterea a patra” cu Gheorghe Gonța
Interviu cu Igor Dodon, BECS
(Accesat: 10.07.2021)
81. Emisiunea “Important” cu Larisa Iațco
Interviu cu Mariana Durleșteanu, PLD (Accesat:
10.07.2021)
82. Светлана Кесарь: «Давайте признаем, что
диаспорой
манипулируют»
(Accesat:
09.07.2021)
83. ПСРМ зовёт граждан на протесты против
беспредела Санду (Accesat: 08.09.2021)
84. Марк Ткачук в эфире Нового радио: Сначала
появилась Программа пяти модернизаций для
Молдовы, и только после этого - Гражданский
конгресс. Партия коллективного действия
создана, чтобы воплотить эту Программу в
жизнь. (Accesat: 09.07.2021)
85. Igor Dodon, președintele PSRM, invitat la
PRIME TIME, proiect marca „Primele Știri”
(Accesat: 09.07.2021)
Votul
diasporei
(Accesat:
86. Anticipatele.
09.07.2021)

live,

Sapere Aude Îndrăznește Să Știi
8.07.2021, 1 K
N4
08.07.2021
20:00
TV21
08.07.2021
Europa Liberă, 08.07.2021

Prime TV, Youtube, 08.07.2021,
469 viz.
Novoe Radio, 08.07.2021,
928 viz.

Prime TV, 08.07.2021

erizanu.cartier.md
08.07.2021

87. Puterea a Patra cu participarea lui Igor Dodon
(Accesat: 09.07.2021)

N4,
08.07.2021,
5.475 viz
88. Иду на досрочные парламентские выборы Facebook,
вторым по списку от политической партии 09.07.2021,
«Патриоты Молдовы».
13.13,
Наш электоральный логотип „RF”, в бюлетене 320 viz.
мы под номером 19. ПОРА ДОМОЙ!!!
(Accesat: 10.07.2021)
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89. Interviu „Din alt Unghi” cu Ghenadie Buza, Facebook 09.07.2021, 14.45, 3,5 K
candidat PDM (Accesat: 10.07.2021)
90. Ткачук о результатах Votum: Нужно Point.md, 09.07,2021,
повторить то же самое в день выборов
20.06
(Accesat: 10.07.2021)
Политики
предпочитают
не Point.md, 09.07.2021,
91. Ткачук:
обсуждать настоящие проблемы Молдовы
15.48
(Accesat: 10.07.2021)

Tabel IV.

nr.
1.

2.
3.

4.

Postare pe Facebook
Titlul, trimtere către postare

Data, ora, nr. vizualizări

BECS: Protecția socială a cetățenilor este una 8.06.2021, 13.22, 255 viz.
dintre principalele sarcini ale BECS, a declarat
deputatul PSRM, candidata blocului Alla
Darovannaia.
BECS: Educație de calitate
8.06.2021, 13.23, 118 viz.
BECS: Renașterea culturii
8.06.2021, 13.23, 112 viz.
Oni atabrali snaciala un nas knigu, zatem prisla
oceredi scolili R. Moldova mojet isceznuti s kartî
mira
Владимир Воронин: Молдова находится у 8.06.2021, 13.16, 455 viz.
опасной черты, её судьба зависит от каждого
из нас

5.

PDCM: Extras Ion Chicu la Primele Stiri, Prime 12.06.2021, 434 viz.

6.

PDCM: Extras conferință de presa de la lansare 12.06.2021, 471 viz.
PDCM
PDCM: QA subiecte social-medicale
12.06.2021,246 viz.

7.

9.

PDCM: Extras conferință de presa de la lansare 13.06.2021,
PDCM
3.3 K
Postare PACE
13.06.2021, 20k

10.

LIVE PACE

11.

12.

Vasile Costiuc, PPDA
14.06.2021, 16.42, 7,3 K
Live pe facebook: Ion Arnaut din satul Bașcalia
raionul Basarabeasca spune ca administrația
școlii locale „Marcu Tarlev"
Postare PACE
14.06.2021

13.

Postare PACE

8.

13.06.2021, 13:19

14.06.2021
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14.

Три главных принципа Блока коммунистов и 14.06.2021, 14.25, 72 viz.
социалистов:
Защита государственности и суверенитета
Республики
Молдова;
Защита
межнационального мира и единства;
Защита традиционных ценностей и семьи.

15.

19.

Председатель ПСРМ: Правым не нужно,
чтобы в Молдове было, как в Европе. Им
нужно использовать Молдову как плацдарм
против России. А на проблемы людей им «до
лампочки».
Игорь Додон: Сейчас - переломный момент.
Или мы вернёмся на путь созидания, или
деградация продолжится. «Жёлтые» из ПДС
- это те же «зелёные» из ЛДПМ. Они сделали
«ребрендинг», но это те же люди, которые с
2010 года разрушали Молдову. Страна
«горит», и наша задача сегодня объединиться и победить!
Vasile Costiuc, Partidul Democrația Acasă:
Live pe Facebook „Domnul Gheorghe este o
persoana cu dizabilități revenita din Italia recent.
Se plânge că la Cahul nu sunt locuri de parcare
special amenajate”
Игорь Додон в Кагуле: Голосуйте не за
«молочные реки и кисельные берега»,
которые вам обещают, а за реальные дела и
их продолжение!
LIVE Renato Usatîi

20.

Postare PACE

21.

Andrei Nastase: Primul live Andrei Nastase pe 17.06.2021
Facebook
4,2 K
Cântecul Vremurilor Bune
17.06.2021, 10.30, 60 K

16.

17.

18.

22.

14.06.2021, 17.26, 1,3 K

14.06.2021, 17.13, 68 viz.

15.06.2021, 10.20
2,1 K

15.06.2021, 16.19, 372 viz.

16.06.2021
6k
16.06.2021

17.06.2021, 21.21, 10 K

26.

PDM la Ghiliceni: Pentru primarii PDM
FAPTELE VORBESC
Andrei Nastase: al 2 lea live Andrei Nastase pe
Facebook
Andrei Nastase: 2021, al 3 lea live Andrei
Nastase pe Facebook
Postare Gheorghe Cavcaliuc

27.

Postare PACE

17.06.2021

28.

PDM: Candidații PDM, scurta prezentare a 17.06.2021,
candidaților: Vadim Jora
9.58, 1.3 K

23.
24.
25.

17.06.2021
3,6 K
17.06.2021
7,5 K
17.06.2021

39

17.06.2021, 15.26
389

31.

Partidul Verde Ecologist: Îndemn din partea lui
Andrei Dumbrăveanu: Verde pentru sănătate și
viitor !!!
Partidul Verde Ecologist: Discutăm cu diaspora
despre #anticipate verzi cu Olga Afanas, Oleg
Brega și Ana Timiș
Renato Usatîi Conferință de presă

32.

Postare PACE

18.06.2021

33.

PPDA: Răspuns la acuzațiile aduse de câțiva 18.06.2021, 21.48, 191 K
foști colegi.
Vladimir Voronin despre echipa BECS: Oameni 18.06.202, 17.26, 2.6 K
cu experiență, adevărați profesioniști!
Afirmație stereotipică și sexistă în titlul postării. 18.06.2021

29.

30.

34.
35.
36.

37.

38.

18.06.2021
21.22, 206 viz.
18.06.2020

Vladimir Voronin: Noi suntem cei care trebuie 16 iunie la 17.26, 1,4 K
să facem ordine în țara și în casa noastră. Niciun
străin nu va face acest lucru în locul nostru!
PDM, Faptele vorbesc pentru Primarii PDM 19.06.2021, 23.08, 2,1 K
(Suntem mândri că trăim în comuna Mănoilești,
Ungheni, și nu mai vrem să plecăm de aici)
Postare Renato Usatîi
20.06.2021

40.

Partidul Verde Ecologist:
20.06.2021, 09.51,
Live pe Facebook: Olga Afanas, Oleg Brega - 594 viz.
activist civic și Natalia Iatco despre vizita la
Pepeni
Postare Renato Usatîi
20.06.2021

41.

Postare Renato Usatîi

20.06.2021

42.

44.

Додон: Если к власти придут «жёлтые»,
десятки тысяч граждан потеряют работу
Vladimir Voronin despre finanțarea externă: În
așa fel se vinde țara. En-gross și cu amănuntul
Postare Nord-News

20.06.2021, 20.35,
210 viz.
21.06.2021,
7 K viz.
22.06.2021, 11:14, 125K

45.

Postare Renato Usatîi

22.06.2021, 20:11

46.

ВидеоБЛОК Константина Старыша «Разбор 23.06.2021, 19.44, 735 viz.
Полетов». Часть 2. «Страх и стыд»
Postare Nord-News
23.06.2021, 18:21

39.

43.

47.
48.

49.

Discuție Live la subiectul e-transformarea 24.06.2021, 09.30
Republicii Moldova cu
2,1 K
Ruslan Codreanu PPPO și
Vitalie Marinuța PEV
Clip Tinerii voteaza Platforma DA
24.06.2021, 12:57, 5,4 K

40

24.06.2021, 16:31, 98 K

53.

Ион Кику: я очень не хотел бы, чтобы через
несколько лет, в ряд с Плахотнюком и
Филатом стал еще кто-то более одиозный
Liderul PDCM: politicul a făcut din justiție un
„sac de bătut”, este o problemă
PPPO, Irina Revin, în cadrul dezbaterei
electorale din 24 iunie 2021, accesat la
02.07.2021
Postare Renato Usatîi

54.

LIVE PACE

26.06.2021, 21:02, 8.1k

55.

26.06.2021, 17.30,
314 viz.

58.

Игорь Додон: Какие перемены могут дать
людям «жёлтые», если они творили в
Молдове самый большой беспредел?
Пришедшие на встречу с представителями
Блока коммунистов и социалистов жители
Каушан пожаловались на то, что на беседу с
Майей Санду, которая ранее посетила их
район, их не пустили, потому что «их не
было в списках». Игорь Додон считает, что
это свидетельствует о том, что Санду боится
людей, но бесконечно бегать от них она не
сможет, отметил он.
Игорь Додон - оппонентам: Не дождётесь!
Команда коммунистов и социалистов будет
вместе и дальше. За нами - страна!
Postare PRM

59.

Postare PACE

28.06.2021, 17:37

60.

Spot electoral „Noi toți suntem Moldova!
Pornim vremurile bune!”
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația
Acasă”, agresat pe podul de peste Nistru ce
leagă orașele Rezina și Râbnița

28.06.2021
27 K
28.06.2021, 11.58
288 K

Video promoționale pe pagina PPȘ:
a) Un țofer în transportul public tradițional
este un bărbat, profesia de șofer
stereotipic fiind considerată bărbătească.
b) O educatoare poate fi doar o femeie – așa
reiese din secvența unde în calitate de
educatoare este prezentată neapărat o
femeie.
c) O mamă (și gavidă), este cu fetița la
plimbare, întărind stereotipul că doar
femeia trebuie să aibă grijă de copii.
Tatăl nu este prezent în video.
d) Aspectul social este tot o preocupare
doar a femeilor – în secvență o

28.06.2021
≈1000 viz.

50.

51.
52.

56.

57.

61.

62.

24.06.2021, 9:28, 34 K
25.06.2021,
17:21, 3 K
25.06.2021, 10:43

27.06.2021, 15.28,
1,5 K viz.

27.06.2021, 20.53, 224 viz.

27.06.2021, 12:25

≈1200 viz.
≈1700 viz.
≈2800 viz.
≈1800 viz.
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vânzătoare-pensionară, care lucrează la
un magazin social.

63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.
71.
72.

73.

Un tânăr, care practică un sport activ cu trucuri
grele. Se perpetuează stereotipul că sportul, care
necesită mult efort și antrenament, este doar
pentru bărbați.
Postare Renato Uratîi
29.06.2021, 15:25
PDCM are o echipă de perspectivă, care are ce 29.06.2021,
oferi țării
14:36, 35 K
Ion Chicu despre combaterea corupției
30.06.2021,
09:34, 26 K
Ion Chicu: agricultura este distrusă exact de acei 30.06.2021,
care se erijează ca apărători ai ramurii
13:04, 27 K
Какими бы вырастали дети, воспитанные на 30.06.2021, 16.11, 1,5 K
заседаниях
Владимир Воронин: PAS рвётся к власти, 01.07.2021, 12.52,
потому что хочет, чтобы никто никогда не 374 viz.
добрался до истины в «краже века». Но когда
в Молдове будет нормальное, правильное
руководство, у них земля будет гореть под
ногами - за всё!
Видео БЛОК Константина Старыша. Часть 3. 01.07.2021,
«Желто-зеленые правые»
19.49,
471 viz.
Postare PACE
1.07.2021, 12:38
Votează Platforma DA - „Cei mai profesioniști” 01.07.2021,
18:08, 10 K
Иoн Кику: мы смогли в очень тяжелый год 01.07.2021, 9:37, 8,4 K
поднять на 70% зарплаты работникам
медицинской сферы
Ion Chicu despre protestul AUR
01.07.2021, 11:49, 20 K

76.

Ion Chicu: Cetățenții trebuie să se gândească 02.07.2021, 12:52, 8,4 K
bine
Ruslan Codreanu Live despre calamitățile în 02.07.2021, 17:39, 37 K
agricultură „total neașteptate” pentru autorități!
PUNem un singur vot unionist
02.07.2021, 10:40, 2 K

77.

Despre unionişti pe scurt

78.

Ce măsuri concrete ar întreprinde Partidul 02.07.2021, 13:59, 4 K
Unității Naționale pentru a combate (stopa)
„fluxurile ilicite de bani”

79.

Богдан Цырдя: Впервые в истории нашей 02.07.2021, 17.00,
страны у молдавского президента два 420 viz.
паспорта. Кому она служит?
PDM: Spot electoral PDM: Plan de țară
5,6K
(Accesat: 05.06.2021)

74.
75.

80.

02.07.2021, 13:02, 2,2 K
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81.

82.
83.

Live cu Vitalie Marinuță, președintele PVE 02.07.2021,
despre Turneul electoral din sudul Moldovei.
1K
(Accesat: 02.07.2021)
Partidul Verde Ecologist
02.07.2021
Clanurile au împărțit alegătorii încă până la 02.07.2021, 13.07,
alegeri…
1,3 K viz.
02.07.2021

84.

85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.

Mariana Durleșteanu, Partidul Legii și Dreptății,
în discuție cu colegul de partid Constantin Lupu:
„A fi o doamnă puternică înseamnă să vă am pe
voi, bărbații, alături...” – mesaj stereotipic și
sexist.
Constantin Lupu, Partidul Legii și Dreptății:
“Moldova este frumoasă, dar atunci când vrem
să o dăm de mireasă, hai să o dăm asemeni,
încât să primim și o zestre. Toți vor să dea
această mireasă pe gratis”.
Mariana Durleșteanu, PLD “Mireasa aceasta
este târguită ba de vest, ba de est...”.
Comparația Moldovei cu mireasa, adică femeia
– mesaj patriarhal.
Tatiana Bujnița-Tricolici: Suntem diferiți, dar
ne unește ceea că nu…
O națiunea civică unită! Moldova nu se vinde!

03.07.2021
≈19,000 de viz.
≈20,000 de viz.

03.07.2021, 19.25,
1,9 K
03.07.2021, 18.57, 26 K viz.

Ткачук: Началась борьба неподкупных 03.07.2021, 13.51,
граждан…
4,8 K
Новая Молдова не продается!
03.07.2021, 13.05,
5,1 K
Пора вернуть Молдову гражданам страны… 03.07.2021, 12.23
Ana-Maria Păunescu: Am venit pentru că vrem 03.07.2021, 11.57, 1,6 K
să trăim în Moldova, dar VREM O ALTĂ
MOLDOVĂ!..
Online. Chișinău, Congresului Civic „Марш 03.07.2021, 11.06, 1,7 K
неподкупных…
Ion Chicu: Este falsă ideea că moldovenii nu pot 03.07.2021, 10:04, 10 K
supraviețui, dacă nu stau cu mâna întinsă.
CUM facem Reunirea
03.07.2021, 8: 42, 2,8 K
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98.

Votați PDCM, votați casa voastră Republica
Moldova!
Candidat #PUN, A. GUȚU // Federația Rusă nu
o dată a demonstrat, că de fapt, nu respectă nici
principiile și nici normele dreptului internațional
Более 35 тысяч человек приняли участие в
митинге
«Мы
любим
Молдову»,
организованном Блоком коммунистов и
социалистов
Postare AUR

99.

Воронин - избирателям: Голосуйте сердцем!

95.
96.

97.

100. Postare PACE
101. Postare PACE
102. 10 angajamente pe care și le asumă prioritar
BECS
103. Батрынча: Правые нагло врут людям, чтобы
получить их голоса на выборах
104. Блок коммунистов и социалистов не
допустит закрытия школ
105. Председатель Кагульского района: Не
позволим правым ликвидировать районы и
сёла!
106. Старыш: Смысл государства в том, чтобы
сделать каждого гражданина счастливым
Fiecare om merită să fie respectat… fiecare
femeie care se hotărăște să aducă pe lume un
copil, fiecare cuplu care se unesc prin căsătorie,
fiecare cetățean care hotărăște să rămână
aici…
107. Гречаный: Плечом к плечу встанем на
защиту нашей Родины!
108. Додон: Руки прочь от Молдовы! Мы
должны сохранить нашу страну для наших
детей и внуков!
109. В переполненном зале Дворца культуры
города Единцы
110. IUBIM MOLDOVA

04.07.2021, 9:42, 8,5 K
04.07.2021, 15:41, 3,1 K

04.07.2021,
70 vizualizări

04.07.2021, 13:53,
13k
04.07.2021,
127 vizualizări
04.07.2021,
19:12
04.07.2021,
09:07
04.07.2021,
139 vizualizări
04.07.2021,
61 vizualizări
04.07.2021,
107 vizualizări
04.07.2021,
881 vizualizări
04.07.2021,
1,3 K

04.07.2021,
274 vizualizări
04.07.2021,
1,8 K

04.07.2021,
35 vizualizări
04.07.2021,
431 vizualizări
111. Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere 05.07.2021, 19.30,
cu medicii de la Spitalului Clinic Municipal 18 vizualizări
„Sfânta Treime”.
5.07.2021, 21:51, 143
112. Postare Андрей Назарь
113. Live Gh. Cavcaliuc

5.07.2021, 22:20, 23k

114. Pe 11 iulie voteaza echipa Platforma DA!

05.07.2021, 8:50, 2,4 K
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115. Moldova are nevoie de mai mulți deputați de
calitate cum sunt cei de la Platforma DA, accesat
la 07.07.2021
116. O nouă zi și o nouă adresare din partea echipei
Puterea Oamenilor
117. Владимир Воронин: Мы объединились с
социалистами для того, чтобы спасти
Молдову от той беды,….
118. O nouă zi și o nouă adresare din partea echipei
Puterea Oamenilor.

05.07.2021, 22:16
1,7 K
05.07.2021, 10:08
1,7 K
05.07.2021, 22.12,
18 K viz.
05.07.2021,
00.08, 2,2 K

119. Marin Zavalidrov este șef mecanic, adevărat 06.07.2021,
patriot și cel mai optimist om pe care îl avem noi 14.12, 4,2 K
în echipă
120. Ilan Șor spune pe finalul spotului publicitar că
va realiza toate cele promise și încheie cu: «Даю
вам своё мужское слово!» – sexism.
121. Игорь Додон принял участие в онлайнсаммите по случаю 100-летия образования
Коммунистической партии Китая
122. Deputatul socialist a prezentat dovezi ale
legăturilor dintre Maia Sandu și conducerea
Agenției Naționale de Reglementare în
Energetică. El a atras atenția, pe rețelele sociale,
asupra faptului că directorul ANRE, Ștefan
Creangă, îndeamnă cetățenii să voteze PAS.
123. Игорь Додон: Сила молдавского государства
в единстве разных национальностей
124. Владимир Воронин: Молдавскому КС
осталось только аннулировать результаты
футбольных матчей!
125. BECS va propune crearea în viitorul Parlament
a unei comisii care se va ocupa de înfăptuirea
reformei constituționale. Despre aceasta a
anunțat președintele PSRM, Igor Dodon, în
cadrul unui eveniment organizat la Parlament.
126. Кандидат в депутаты Iurii Disliuc и его
искренние помощники Adolescente care fac
live
127. От Гражданского конгресса - только
хорошие новости. Выход из кризиса
возможен! Нужно только сплотиться. А
значит, ВЫБОР есть!
128. Ботаника любит читать газеты Гражданского
конгресса Iurii Disliuc Adolescente care fac
live
129. Partidului Verde Ecologist „Un indemn
sufletesc de a merge la vot al candidatei pe
listele PVE”

06.07.2021
≈38,000 de viz.
06.07.2021,
2000
06.07.2021, 16.21

06.07.2021, 15.11
06.07.2021, 12.55

06.07.2021, 12.44

06.07.2021, 2 h, 303 viz.

06.07.2021, 2 h

06.07.2021, 2 h

06.07.2021
00.19
769 vizualizări
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130. Разбор полетов выпуск №4

07.07.2021, 19.08, 178 viz.

131. Dezbateri publice între echipele candidaților 07.07.2021, 19.00,
BECS și ai Partidului Acțiune și Solidaritate
200 viz.
Богдан
Цырдя
представил
132. Депутат
задокументированные
факты
коррупционных
схем
финансирования
предвыборных кампаний Майи Санду
133. «Позиция педагогов Молдовы в поддержку
избирательного блока Коммунистов и
Социалистов».
134. Educatorii din țară: Sperăm că la guvernare va
veni BECS și grădinițele vor fi păstrate, iar noi
vom lucra în satul natal
135. E timpul să mergem acasă!

07.07.2021, 15:00

07.07.2021,
17:00
07.07.2021,
17:00
07.07.2021, 12.51

136. Deputatul Fracțiunii PSRM Bogdat Țîrdea 07.07.2021,
despre „Finanțarea dubioasă a campaniei 18:00
electorate a Maiei Sandu” - 7 iulie 2021
137. Vladimir Voronin: Suveranitatea în țară aparține 07.07.2021,
poporului, dar nu unui grup de cetățeni
18:00
138. Вицепредседатель Платформы ДА, Alexandr 07.07.2021,
Slusari, о том почему нужно голосовать за 20.09, 2 K
нас
139. Vrem o Moldovă Educată și credem că este
suficientă atâta bătaie de joc față de cadrele
didactice și față de copii
140. Наша команда «Puterea Oamenilor» единственная партия, у которой есть
программа защиты домашних животных

07.07.2021, 14:24
105 viz.
07.07.2021,
15.37
2,6 K

141. „Partidului Democrat din Moldova, Monica 07.07.2021
Babuc, a avut astăzi o întrevedere cu
reprezentanții
Misiunii
Organizației
Internaționale a Francofoniei pentru observarea
alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie”
142. Partidul Democrat Moldova, Îndemn de a merge
la vot, din partea PDM
143. Live Partidul Verde Ecologist „Impresii de la
tururile electorale verzi” cu Oleg Brega, Olga
Afanas și Natalia Iațco (1 bărbat și 2 femei)
(Accesat: 08.07.2021)
144. Partidul Verde Ecologist
„Despre infrastructură și alte adaptări pentru
pedalare #live

07.07.2021,
07.07.2021

21.03
697 viz.
08.07.2021
21.42
180 viz.
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145.
146.
147.
148.

Discutăm cu Vasile Fotescu și Natalia Iațco- doi
împătimiţi de pedalare dar și de doctrina verde
europeană #gogreen!”
(Accesat: 08.07.2021)
Duminică, primarii proeuropeni, din diverse
partide, vă îndeamnă să votați Platforma DA
Justiția în Republica Moldova este de ani buni,
pe brânci
Видео БЛОК Константина Старыша.
Выпуск 5: Консерватизм и любовь к родине
Богдан Цырдя привел новые доказательства
криминальных схем финансирования PAS и
Санду

149. Додон – гражданам: Нам эксперименты
правых не нужны, хватит. Голосуйте за тех,
кто любит Молдову!
150. Владимир Воронин и Игорь Додон: Блок
готов сразу после выборов взять на себя
управление и вывести страну из кризиса
151. Mark Tkachuk: Politicienii moldoveni joacă
temerile oamenilor
152. Ana-Maria Paunescu: "La Congresul Civic
vocea fiecăruia este auzită"
«План
пяти
модернизаций»
153. Ряжева:
увеличит возможности лиц с особыми
потребностями
154. Ткачук о том, почему ТАКОЙ Молдове не
стоит
рассчитывать
на
серьезные
иностранные инвестиции
155. De ce merită să votăm Congresul Civic

08.07.2021, 15.19, 1,6 K
08.07.2021,
15.25, 1,5 K
08.07.2021,
22:00
08.07. 2021, 14.43

08.07.2021, 13.38,
65 viz.
08.07.2021, 13.32

08.07.2021, 16.56
08.07.2021, 16.16, 828 viz.
08.07.2021, 13.50,768 viz.

08.07.2021, 13.38, 329 viz.

08.07.2021, 13.20, 1,2 K viz.

156. Мы убеждены, что настоящая политика 08.07.2021, 12.18
может быть иной.
157. За 30 лет независимости на выборах всегда
побеждали левые партии.
158. Додон об опасностях после 11 июля: Может
быть катастрофа, и виновата в ней будет
Санду
159. Использование админресурса, агитация
Санду, вмешательство внешних сил: ПДС
допустила массу нарушений на выборах
160. За время предвыборной кампании Блок
коммунистов и социалистов организовал и
эффективно провёл свыше 20 000
предвыборных встреч.
161. Партия коммунистов и Партия социалистов единственные силы в стране, оставшиеся

08.07.2021, 13.18, 38 viz.
08.07.2021, 13.17,
41 viz.
08.07.2021, 13.17,
23 viz.
08.07.2021, 13.16,
49 viz.

08.07.2021, 13.15,
29 viz.
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независимыми, а также единственные
подлинно промолдавские партии.
08.07.2021, 17.34, 727 viz.
162. Видео БЛОК Константина Старыша.
163. Partidul Verde Ecologist
„Indemn de susținere a Partidului Verde
Ecoligist din partea Doamnei Diana Scrob ,
candidata la funcția de deputat pe listele PVE.
Diana de multi ani este stabilita în Italia si va
reprezenta diaspora in viitorul legislativ.”
164. Partidul Verde Ecologist
„Flash mob Partidul Verde Ecologist din
Moldova in fata sediului PSRM impotriva lui
Dodon si atitudinii sale criminale fata de
animale.”

08.07.2021
21.03
575 viz.

165. Partidul Democrat Moldova

08.07.2021,
22.08

166. BECS «За честные выборы!»…

09.07.2021,
10 K viz.

167. Partidul „Patrioții Moldovei”, Preluat de pe
profilul dlui A. Guriev. Наш уважаемый
Леонид Васильевич и его позиция!
Санду
«превзошла»
даже
168. Цырдя:
Плахотнюка. Сегодня мы пришли с флагами,
завтра придём с вилами…
169. Депутат ПСРМ Гайк Вартянян призывает
международных наблюдателей осудить
решение о сокращении числа участков в
Приднестровье и потребовать его отмены.
170. Spot foto
171. Василий Боля: Раз в четыре года каждый
гражданин нашей страны становится на день
судьёй, но три человека в мантиях из
Апелляционной палаты решили отобрать у
людей это право.
172. Александр Одинцов: Санду и ПДС мечтают,
чтобы на выборах голосовала только
диаспора из западных стран

08.07.2021, 14.08
2,5 K

09.07.2021,
21:00
09.07.2021, 14.39,
160 viz.
09.07.2021, 13:00

09.07.2021, 13:00
09.07.2021,
14:00

09.07.2021,
14:00

173. Bиктор Поляков: Мы - единая страна, и мы 09.07.2021,14:00
никому не позволим разделять нас
174. Игорь Додон: Мы не должны позволить 09.07.2021,
кучке предателей запретить гражданам 14:00
голосовать!
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Воскресное
голосование 09.07.2021,
175. Старыш:
становится не просто битвой за парламент. 14:00
Это битва за наши гражданские права
176. Igor Dodon, despre închiderea secțiilor de vot
pentru transnistreni: Se creează în mod
intenționat un zid politic suplimentar între cele
două maluri
177. Избирательный блок коммунистов и
социалистов организует сегодня, в 12.00,
акцию протеста в защиту конституционного
права граждан на участие в выборах.
178. Riscul fraudarii alegerilor

09.07.2021,
15:00

179. Блок коммунистов и социалистов объявляет
о массовых протестах, которые начнутся в
пятницу, 9 июля, в связи с закрытием 30
избирательных участков для граждан
Молдовы в восточном регионе страны.
180. "Партии-монополисты сеют в нас подлость и
алчность. Голосуйте разумом!»

09.07.2021,
09:00

Ткачук
прокомментировал
181. Марк
опубликованные результаты опроса на
votum.md
182. Preluat de pe profilul dlui A. Guriev
Иду на досрочные парламентские выборы
вторым по списку от политической партии
«Патриоты Молдовы».
Наш электоральный логотип «RF», в
бюлетене мы под номером 19.
ПОРА ДОМОЙ!!!

09.07.2021,
22:00

183. «В Молдове есть люди, которые не хотят
унижать свое достоинство голосованием за
тех, кто их подводил. И 11 июля у таких
людей есть выбор!»
Зураб Тодуа,
кандидат в депутаты
парламента Республики Молдова от партии
Гражданский конгресс
184. Anastasie Pavlov, profesor de istorie, raionul
Dondușeni. Candidat la funcția de deputat în
parlament RM din 11 iulie din partea PPCC
185. Despre necesitatea de a ajuta producătorii
autohtoni. Interviu Api Alexenergy cu Iurie
Muntean
186. «Поверьте, мы вас не подведём!»
Александр Дикусар, доктор химических
наук, кандидат в депутаты парламента

09.07.2021,
23:00

09.07.2021,
17:00

09.07.2021, 09:00

09.07.2021,
21:00

09.07.2021, 13:13,
320 viz.

09.07.2021, 19:14

09.07.2021, 19:00

09.07.2021, 18:27
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Республики
Молдова
от
партии
Гражданский конгресс
187. «Мы граждане и мы способны на поступки»: 09.07.2021, 17:42
Марк Ткачук об итогах избирательной
кампании
188. «Правильное направление для Молдовы - - 09.07.2021, 17:40
это движение к себе. И я призываю всех
начать это движение к себе»
189. О красной черте между жизнью и смертью 09.07.2021, 17:30
Молдовы: интервью с Марком Ткачуком
О красной черте между жизнью и смертью
Молдовы: интервью Api Alexenergy с
Марком Ткачуком
190. Moldova este țara pe care au furat-o nu străinii,
dar oamenii de la conducere
191. Iurie Muntean: Asocierea zonelor de liber
schimb [UE și CSI]
este absolut posibilă
192. «В 2025 г. сойдутся две тенденции в виде
черного креста для Молдовы, когда число
занятых у нас сравняется с числом
пенсионеров. В 2025 г. РМ может стать
абсолютным
и
полным
социальноэкономическим банкротом. А депутаты и
министры
будут
преимущественно
заниматься распределением гуманитарной
помощи, которую с самолетов будут
сбрасывать представители стран-доноров. И
другого выхода, пока не видится, потому что
никто пока не уделяет внимания проблеме»,
- отмечает Ткачук.
193. Немецкая пресса: Гражданский конгресс
намерен всколыхнуть политическое поле в
самом
коррумпированном
государстве
Восточной Европы
194. «Хватит выбирать из двух зол. Попробуйте
уже выбирать по-другому»

09.07.2021, 17:19
09.07.2021, 16:32

09.07.2021, 16:01

09.07.2021, 14:17

09.07.2021, 14:17

и
совет
села
Покровка 09.07.2021, 14:17
195. Примария
Дондюшанского района агитируют за Блок
коммунистов и социалистов. Такая агитация
со стороны органов власти запрещена
законом. Отметим, что примар населённого
пункта Иван Рыльский представляет Партию
социалистов.
196. ГРАЖДАНСКИЙ КОНГРЕСС ПРОХОДИТ 09.07.2021, 13:20
В ПАРЛАМЕНТ — ИТОГИ ОПРОСА
Votum.md
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197. Muntean: Anularea imunității judecătorilor și
electivitatea lor
198. Mihail Bosnea, antreprenor, raionul Glodeni.
Candidat la funcția de deputat în parlament RM
din 11 iulie din partea PPCC
199. Научное чтиво. Кто считает, что не осилит проходите мимо
Павел Снигур, кандидат в депутаты от
Гражданского конгресса, политолог:…
200. Декларация Гражданского конгресса в связи
с
попыткой
сократить
количество
избирательных участков для граждан
Молдовы,
проживающих
в
Приднестровском регионе
201. Ala Reajeva, despre planurile Congresului Civic
în domeniul sănătății
202. Юрий Мунтян о парламентских планах
Конгресса: «Объединить всех вокруг нашей
программы модернизации страны». У них
нет программ, а у нас она есть.
203. Victor Nichituș: „Congresul Civic” are șanse
reale să absoarbă votul stângii ideologice
nemulțumită de acțiunile socialiștilor și să
ajungă în Parlament
204. Partidul Verde Ecologist „Primele două
persoane-candidate de pe lista Verzilor au făcut
campanie pină tirziu vineri seara la Kilometrul
0, loc cu multe semnificații pentru activistul
civic Oleg Brega - candidat verde„

09.07.2021, 13:04

205. Partidul Verde Ecologist
„Protest #verde la ambasada maghiară de la
Chişinău
Respectaţi drepturile omului şi normele
europene de democraţie!”
206. PAS
Îndemn din partea Gheorghe Doni, o persoană
nevăzătoare din Chișinău, de a merge la Vot.
207. PAS
Extras din Conferință de totalizare a campaniei.

09.07.2021,
23:07
769 viz.

09.07.2021, 12:55

09.07.2021, 12:45

09.07.2021, 11:57

09.07.2021, 11:08
09.07.2021, 10:47

09.07.2021, 10:47

09.07.2021, 23:18
4,7 K

09.07.2021
22:38
15 K
09.07.2021
22:20
2,5 K
09.07.2021
208. PAS
Extras din Conferință de totalizare a campaniei 22:00
„Deputata PAS, Veronica Roșca: „Dragi femei, 4,6 K
dragi mame, surori, bunici, voi știți ce înseamnă
puterea și curajul de a face imposibilul pentru a
ajuta un om drag la nevoie.”
09.07.2021,
209. Partidul „Democrația Acasă”
21:30
216K
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210. PDM: Îndemn din partea Jora Vadim, Tinerii 09.07.2021
Democrați din Moldova
15:30
1,6K
211. PDM: Pavel Filip la discuția online cu 09.07.2021
conducătorii misiunilor internaționale de
monitorizare
a
alegerilor
parlamentare
anticipate, în particular: OSCE/ODIHR,
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,
Adunarea Parlament
212. PAS Spot electoral „Noi toți suntem Moldova! 09.07.2021
Pornim vremurile bune!”
2,1 K
213. PAS Extras din Conferința de totalizare a 09.07.2021
Campaniei. (Natalia Cucoș)
20:20, 850 viz.
214. PAS Extras din Conferința de totalizare a 09.07.2021
Campaniei (Rosian Vasiloi)
19:30
104 K
09.07.2021
215. Partidul Democrat din Moldova
33 aprecieri
216. PAS - Extras din Conferința de totalizare 09.07.2021
„Vicepreședinta PAS, Liliana Nicolaescu- 19:20
Onofrei a venit cu un mesaj către cadrele 11 K
didactice”
09.07.2021
217. Partidul Verde Ecologist
„Indemn de a iesi la vot si a vota Partidul Verde 15:18
Ecologist cu simbolul floarea soarelui in 1,1 K
buletinul electoral!”
09.07.2021
218. Partidul „Democrația Acasă”
„Poliția de frontieră ne amendează pentru că 12:45
suntem pe teritoriul Republicii Moldova. Prima 584 viz.
lege în viitorul parlament va fi anularea Hotărîrii
de Guvern a tovarășului Filat din 2012 prin care
obligă cetățenii sa facă permis de aflare în zona
de frontieră la mai puțin de 10 km.”
219. Partidul Verde Ecologist
(accesat 09.07.2021)

09.07.2021
13.00
2K
220. Partidul Verde Ecologist „Primele două 09.07.2021, 23:18, 4,7 K
persoane-candidate de pe lista Verzilor au făcut
campanie pină tirziu vineri seara la Kilometrul
0, loc cu multe semnificații pentru activistul
civic Oleg Brega - candidat verde”
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III. Analiza calitativă/de conținut a discursului public
3.1 Indiciile care reprezintă mărci ale limbajului sexist din produsele
monitorizate și discursul supus analizei
✔ utilizarea generalizărilor şi a termenilor cu caracter absolut
1. BECS: După cum cunoașteți în această campanie electorală sunt mai mulți concurenți
electorali, însă cea mai profesionistă, cea mai experimentată și pregătită echipă
pentru a rezolva problemele cu care se confruntă cetățenii Republici Moldova este
echipa Comuniștilor și Socialiștilor. (Lansarea în campanie BECS, 08.06.2021)
2. PACE este singurul partid în care nu-și au loc bandiții, narcomanii, care pune preț pe
valorile și capacitățile oamenilor, nu pe relațiile de rudenie, cumetrism, corupție.
(Lansarea în campanie Partidul PACE, 28.05.2020)
3. Acum ei au început cu îmbrânceli.. bărbații își permit să agreseze public .. 5 bărbați
acolo, noi 2 femei și toți 5 stăteau și se uitau cum unu o îmbrâncea pe colega mea.
Nu este normal să ne agresăm unii pe alții, mai ales un bărbat să agreseze o femeie.
Cu atât mai mult că vine de la PAS, unde toți laudă că sunt oameni mai buni și
construim acasă Europa. Votați PACE că noi cel puțin nu agresăm oamenii! (LIVE
PACE, 13.06.2021)
4. Ne bucurăm că domnul Grosu și-a schimbat retorica și nu mai este atât de categoric
în privința integrității candidaților PAS. Vrem să-i spunem că schimbările pe care le
anunță în lista partidului nu sunt dreptul, ci obligațiunea sa. Și asta pentru că mai sunt
suficienți doritori de a deveni deputați, dar care nu au ce căuta în Parlament. Locul
lor este la închisoare. (Postare PACE, 16.06.2021)
5. A. Negruta a enunțat principalul narativ a emsiunii din cadrul clivajului Vest-Est:
Toate partidele unioniste sunt anticonstituționale și trebuie lichidate. Iar partidul
care promovează ideea constituțională de unirea cu Rusia în calitate de subiect a
federației, are dreptul la existență. Михаил Гарбуз, Андрей Негруца в программе
ГЛАВНОЕ, 16.06, min. 14:35
6. Au trecut mai mult de 24 de ore din momentul în care membrul PACE, Rodica Negrei,
a fost agresată fizic de către reprezentanții PAS. Mai mult, secretarul de presă al
acestui partid afirmă că "doamna respectivă nu a fost agresată fizic". Se pare că nu a
fost agresată exact cum și Nata Albot nu a încercat să treacă droguri prin aeroport
sau Alexandru Catan nu a făcut contrabandă cu alcool și nici alți membri ai PAS nu
au încălcat legea... Cei care agresează fizic și moral femei n-au ce căuta la
guvernare. PACE va face ordine în țară pentru oameni. Acasă vom construi Europa!
(Postare PACE)
7. Vl. Biletchi, AUR : Un om fără credință e un om debusolat, fără viitor, dacă el nu
crede în sine, nu crede în viitor..La 16 iunie 2021 Cutia Neagra cu Mariana Rață, Vl.
Bilețchi, V. Chironda, Min. 42
8. L. Boiadji: Oare nu statul român a ocupat Moldova? Mulți cetățeni au cetățenia
română. De 30 de ani ne pregătesc de unirea cu România. Alege Liber, dezbateri
electorale cu Mariana Rață, min. 50
9. O. Țicu, PUN: Am dizolvat parlamentul de hoți și bandiți pe care îl reprezentați și mă
mândresc cu acest fapt. (Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2021 Dezbateri
Electorale, 21.06.2021, min. 5)
10. V. Costiuc, PPPDA către E. Gritko: Eu sunt liber, iar voi sunteți mercenari. (min.
33:30) V. Costiuc către V. Geamana (min1:38:10): Eu m-am săturat de bandiți care
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se deghizează politicieni! Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2021 Dezbateri Electorale, 21.06.2021, Runda 2, ora 21:00
11. I. Grosu, PAS, în timpul dezbaterii electorale „Te votezi la Pro TV”: ....și numai după
aia împreună cu primarii și consilierii raionali vom lua o decizie cum trebuie să
arate... (22.06.2021)
12. O. Brega, PVE, în timpul dezbaterilor… singurul cu cel mai mare număr de deputați
femei este Partidul Verde Ecologist…
13. V. Munteanu, AUR: ..Iubiți compatrioți, votați UNIREA....
14. A. Donica: Mă bucur mult că pe noi nu ne finanțează ambasadorii altor state ... Toți
practic.. să fie lichidate partidele finanțate din afară, pentru că este ilegal.. (Dezbateri
electorale Te Votezi la ProTV, 23.06.2021, min. 13)
15. Acești frumoși, reprezentanți ai familiilor fanariote și cu accent bucureștean, dar cu
balegă sub unghii și cu glod în suflet, nu se gândesc că fură de la niște săraci. (Iurie
Muntean) („Mă informez și votez!”. Dezbateri electorale la Moldova1, 30.06.2021)
16. R. Usatîi, BECS, în cadrul unei emisiuni la N4: „Dacă PAS obține singur majoritatea,
alegerile parlamentare vor avea loc peste 6-8 luni. Nici nu poate fi vorba despre o
guvernare de 4 ani, fiindcă jumătate din oamenii PAS sunt oameni cinstiți, dar ei nu
știu diferența dintre poiata găinilor și un troleibuz. Dacă ești la guvernare trebuie să
muncești, s-a terminat cu statul pe Facebook”, emisiunea „Puterea a Patra” de la N4,
notează IPN. (Realitatea.md, 07.07.2021)
17. C. Furculiță la o emisiune la Ren TV: Dar noi considerăm că toți hoții se găsesc la
PAS. (Emisiunea Candidat, 06.07.2021)
18. Candidata pe lista PAS, O. Stamate, dar și echipa de susținere, care au venit la
dezbaterile organizate de televiziunea de stat, au părăsit sala. „Din păcate, corupții și
hoții vin în studiouri de televiziune, când de fapt locul lor este la pușcărie. Oameni
buni, PAS nu are ce discuta cu hoții”, a declarat Stamate, în debutul dezbaterii.
19. Ș. Gligor, PPPS, interviul „Eu și Votul meu”, Radio Europa Liberă, 01.07.2021,
12:00 „Avem foarte mulți oameni, foarte multe teritorii.... noi nu speculăm cu
mesajele PAS-ului...”
✔ utilizarea de apelative stereotipice, eufemistice, peiorative, de diminutive sau de
forme excesiv de politicoase
1. M. Grigorevna vspomnila pro ruskii iazîc (Igor Dodon, 14.06.2021, FB, 17.26)
2. Politiceskaia impotentia opponentov (Эксклюзивное интервью Выпуск, V.
Batrincea, min.4 77, 17.06.2021)
3. I. Cujbă,POM, adresându-se către Irina Revin: “Uitați-vă, vă spun repede, ca să
înțelegeți...”.
4. I. Revin, PPO „Vedeți cum bărbații pierd timpul în discuții fierbinți fără nici un sens
productiv.” (replică în momentul în care moderatoarea a menționat că 2 candidați au
timp puțin rămas, iar I. Revin mai mult timp a rămas în emisiune.)
5. Una din priorități ar fi să luăm în brațe de nenea ista și aruncat peste Prut. Tot ce se
întâmplă în jurul acestui personaj nociv, ne joacă nouă o mare defavoare. (V. Costiuc
despre Mihai Cristian Rizea) (Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” /
24.06.2021)
6. I. Muntean, PPCC, când i s-a făcut observație privind comportament sexist, el trebuie
să se supună regulamentului dezbaterilor, nu jurnalistelor, care moderează
dezbaterile. «Я подчиняюсь двум гагаузским дамам. И делаю это с
удовольствием». (06.07.2021,)
7. I. Shor catre Nina Dimoglo, la inceputul emisiunii la RenTV: „Ninocika, zdravstvuite,
spasibo cto priglasili!”
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8. „Ilan Mironovici, skajite...” (Эксклюзивное интервью Выпуск 84, REN TV,
07.07.2021, sec. 50)
✔ aplicarea de calificative de întărire a unor stereotipuri
V. Costiuc, PPPDA: „Eu nu visez să dorm în Parlament, nu mă interesează. Noi
acolo trebuie să prezentăm un proiect și un grup de băieți care să lucreze și să voteze
de să sară sandalele, dar eu am să merg să vorbesc cu oamenii, pentru că ruptura asta
dintre oameni și politicieni îi catastrofală.”. (04.06.2021, N4)
2. V. Platon față de M. Sandu invoca în repetate rânduri lipsa sa de discernământ și
facultăți intelectuale și astfel se exprimă doar la adresa sa: Minutul 32 „Cât de prost
trebuie să fii să spui așa ceva ? Minutul. 33 Omul debitează prosti și nimeni din țară
nu a putut pune întrebarea: Devushka, șto vi nesiote, a vi drujite vobshe s golovoi, vi
soobrajaete cto vi govorite? [trad. ~ Fato, ce îndrugi, tu prietenști cu capul, îți dai
seam ace vorbești?] min 54 M. Sandu – koroleva idiotov, regina idiotilor, pentru ca
nimeni nu apasa butonul să verifice și să se întrebe de ce ea asta
face.”(Эксклюзивное интервью Выпуск 75 V. Platon, 16.06.2021)
3. V. Năstase Partidul Platforma DA: “Mă uit la acest Gaburici. El se întâlnește cu
deputați, dar ar trebui să se întâlnească cu procurorul, să dea cu subsemnatul. Văd
că se întâlnește pe sub garduri, nu-ș pe unde, pe-acolo... Usatîi îi cu limba lungă...”
4. O. Țicu, PUN, în replică lui Novac punctează că nu exista nici un Șalaru în PUN:
Partidul Unității Naționale este o formațiune onestă, integră, intelectuală și sportivă,
Dl Novac și dacă atunci eram singur, dar acum vin trei campioni și o să vă sară
fălcile..(Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2021, Dezbateri Electorale,
21.06.2021, min 28:30 sec.)
5. Extras din postarea de Facebook din 21.06.2021 a dlui V. Costiuc, PPPDA: „Doi
bandiți Usatîi și Cavcaliuc au trimis la dezbateri electorale două doamne, doar atâta
pot?…”
6. V. Năstase, Partidul Platforma DA (cu referire la carențele muncii SIS în cazul răpirii
lui Ceauș): “Acolo doar nu au intrat (din Ucraina) două doamne în Republica
Moldova, care au venit să vândă semințe. Acolo au intrat băieți serioși” 22.06.2021,
7. A. Donica în interviu către Agora, la întrebarea despre ratificarea și atitudinea față de
Convenția de la Istanbul, a răspuns: “Nu știu, nu cunosc... Dacă despre femei și
violență, atunci da, dar dacă despre toți aiștia gay, nici într-un caz!”
8. Referitor la introducerea educației sexuale în școli: Nu văd asta la noi... când văd ce
se face în alte tari, nu. (declarațiile au fost făcute în cadrul unei transmisiuni în direct
cu titlul: Live de la 11, cu A. Donică, președintele organizației social-politice
Spreanța-Nadejda, Agora, 22.06.2021)
9. E. Grițco, BERU, reprezentantă BERU, în timpul dezbaterii electorale: în adresa dlui
Costiuc... Beți niște apă (repetat de câteva ori)... dacă sunteți deprinși să liorbăiți din
gură ca blogerul...opriți-vă, mai beți oleacă, un pahar cu apă dlui Costiuc.. Făceți-vă
cruce. Treziți-vă la viață...”
10. R. Usatîi despre o jurnalistă sau activistă care ar critica unele lucrări sau absența lor
din Bălți: „Cunoscutul cela a vostru, e cunoscuta ceea pe care voi o conectați la
emisiunea voastră, iar ea ceva miau-miau și încearcă să distrugă imaginea orașului?
(Lumina cu R. Usatîi, accesat la 25.06.2021, min. 16)
11. Doamna Leca, PDCM, sunteți femeie și voi fi maxim de respectuos pentru că noi
respectăm femeile, dar trebuie să vă întreb despre decizia Prim-Ministrului Chicu de
studii online. Îmi pare foarte rău că trebuie să vă întreb pe dvs pentru că sunteți doar
o candidată și nu aveți nici o vină. Îmi pare rău că o distinsă doamnă trebuie să
1.
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răspundă pentru greșelile unui bărbat de stat fără jenă și responsabilitate. (V.
Bilețchi, AUR către A. Leca, PDCM) (Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV”,
25.06.2021)
12. Dați în oameni, unde-i băițălu șela să dăie în oameni. Nu pune mâna pe mine
Veaceslav. Dă-mi maioul tău să intru. Sunt domnișoare wăi băieți wăi! (Activist
PACE către Security de la Stadionul Municipal de Fotbal Bălți) (LIVE PACE,
26.06.2021)
13. Al. Busuioc, PLD în cadrul dezbaterilor televizate: Vrem să venim la putere ca să
dăm peste mână băieților de la anticorupție. (Alege Liber - dezbateri electorale cu
Mariana Rață, TV 8, 28.06.202, min. 15)
14. C. Starîș, BECS: Fiecare om merită să fie respectat… fiecare femeie care se hotărăște
să aducă pe lume un copil, fiecare cuplu care se unesc prin căsătorie, fiecare cetățean
care hotărăște să rămână aici… (FB, 04.07.2021)
15. Veaceslav Valico, CI: „Если сегодня люди, 11 июля, зная весь это беспредел,
видя эти кульки, видя Додона, который продаёт 40 депутатов, как
проституток…”, 29.06.2021,
16. Если Георгий сказал, значит сделает! (Postare Андрей Назарь, 5.07.2021)
17. În cadrul dezbaterilor electorale, S. Perciun, PAS, pentru a justifica de ce să privim
mai mult spre est și nu spre vest referitor la dezvoltarea economică și ajutoare
umanitare, care ar veni, mai mult din Vest, după interveniția moderatoare, a făcut o
remarcă sexistă: „Profesoara, (de economie, probabil, în tinerețe), spunea că atunci
când găsești o problemă, caută femeia, iar femeia este economia, adică interesul
economic.” (Eu aleg. Electorala 2021, S. Perciun. S. Tofilat, A. Donica, TVR,
22.06.2021, Min. 12:50 sec.)
18. În cadrul dezbaterilor televizate a I. Revin, PPO cu D. Turcanu și I. Cujba POM, se
constată că interlocutorii săi au consumat mai mult timp de emisie și ea reproșează
sexist și cu un ton categoric: „Vedeți cum bărbații pierd timpul în discuții fierbinți,
fără nici un sens productiv? I. Cujba se arătase ofensat. (Eu aleg. Electorala 2021, D.
Turcanu, I. Cujba, Ir. Revin, TVR, 24.06.2021, min. 38, )
19. R. Usatîi, BERU, către moderator: “Gheorghe, cu poza ta simbol electoral, masiv în
sate aveau să mă voteze, mai ales în satele cu populație mică, unde bărbații îs duși la
front ori la pus plitcă (teracotă n.n.) la Moscova – aici îs de acord...”, aluzii sexiste.
(06.07.2021)
20. R. Usatîi, BERU, cu referire la intervenția lui Gh. Cavcaliuc, Partidul PACE la un
post de TV, despre interceptarea unui mesaj dintr-un chat intern al Partidului Nostru,
transmis la 300-500 de persoane și care nu este secret: “Am și alte mesaje în grup,
care pot să le scoată și pe dânsele, unde le spun, măi băieți, iaca stau trei zile la nord
– vedeți, vă rog, dacă este vreo mireasă frumoasă, că, poate, totuși, mă însor, până
la urma urmei.”, aluzii sexiste. (06.07.2021)
21. R. Usatâi,BERU,, către moderator: “Eu propun, luăm seara câte o bere, pe data de 11
(iulie, ziua alegerilor n.n.), putem să chemăm vreo două mirese...”, aluzii sexiste și
glume deplasate. (accesat 10.07.2021)
22. Moderatoarea dezbateri, TV6: „Dar bunica de la sat cum are acces la acest sistem…despre digitalizarea campaniei și întâlnirile cu alegătorii” (Dezbateri TV6,
08.07.2021, 13:2)
23. “Dumneavoastră, cu lipsa de modestie, sau liderul DVS, nici la unghia mea mică nu
este la experiența care o am eu în domeniu. Tășeț, băieți, că eu vorbesc cu candidatul.
(G. Cavcaliuc (PACE) despre E. Grițco (BERU) și susținătorii ei);
24. Cum vă cheamă că nu țin minte? Doamna Chesareva. Ascultați-mă dacă sunteți
educată. Ceea ce vă spun eu acum este important, în primul rând, pentru reputația
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DVS și ca doamnă. Pentru această doamnă de aici, dacă mai deschideți gura o dată
măcar… Spuneți-i stăpânului DVS care v-a trimis aici că sunteți la o mână. (G.
Cavcaliuc (PACE) către S. Chesari (NOI)); Am învățat în Federația Rusă 4 ani, am
mâncat la bot, dar când am dat, am devenit deodată Domnu Vitalie”. (Marinuță n.r.)
(Dezbatere electorală „Mă informez şi votez!”, 06.07.2021)
25. V. Voronin, BECS, în emisiune la REN TV, lansează în repetate rânduri atacuri
discriminatorii la adresa Maiei Sandu și doar la adresa sa utilizează astfel de
formulări:
Min. 14: I eto nedorazumenie v kresle Prezidenta sidit i nicego vinashivaet uje
neskoliko mesiatev... [trad. ~ Și această neînțelegere în fotoliu de președinte stă
acolo și nu face nimic deja câteva luni]
Min. 17:20 : Kto budet steliti miagkie podushki? Nikto steliti ne budet.
... Nado pokazati deiatelinosti, a ne stoiati tam hnikati. Nado delati.
Min 29: Maia Sandu sidela kak kurita v gnezde polgoda, vdrug viprignula i naciala
kudahdati, bejati po Italii, Ghermanii, gde ona eshio bila. (Эксклюзивное интервью
Выпуск 83, V. Voronin, 05.07.2021)
26. Platon,reprezentant CI, în cadrul unei emisiuni la TVC 21, evoca un cântec umoristic
a lui S. Slepakov pentru a jigni o data în plus opiniile M. Sandu despre combaterea
corupției și integritatea formațiunii: Vse mujcini izmeniaiut svoim jionam, a ia ne
takoi, ia ne takoi. [trad. ~ Toți bărbașii își înșeală nevestele, iar eu sunt altfel, eu sunt
diferit] (Istina, TVC 21, 07.07.2021, min: 1 oră)
✔ referiri stereotipice sexualizate despre vestimentație, aspect corporal,
privilegierea indicilor de aparteneță fizică și/sau de statut marital
1. Întrebare adresată din partea jurnalistului E. Balan: Unii consideră că
Durleșteanu ar fi antipodul Maiei Sandu, care prezintă o altfel de formulă a
feminismului în politică… Răspuns oferit de către M. Durleșteanu: Dacă ar fi loc
de discuții despre caractere, atunci, cred, antipod. Imaginea femeii în politică, însă,
permite adoptarea mai multor modele – de la modul de a lua decizii până la stilul de
vestimentație, tonalitate în voce și culoarea de ruj. Important este ca între femeile
implicate în politică să existe oportunitate, nu rivalitate! (din păcate, totuși, încă
multe prejudecăți, care tot încă se reduc la vestimentația și rujul femeii în politică).
14.06.2021,”Din suflet din partea unei frumoase reprezentante a "lumii paralele".
Extras din postarea lui V. Marinuță, care a distribuit postarea unei colege de partid
(Accesat: 18.06.2021)
2. Podoaba asta de președinte (V. Voronin, BECS, în adresa M. Sandu, 21.06.2021)
3. La noi în mulți businessmani cu burta care nu-i încape la jeep, s-au deprins să nu
plătească impozite. (A. Donică); Am convins societatea în pofida feței acre pe care
o aveți. Pentru asta e nevoie nu doar de un fular verde și față sceptică. (Ș. Gligor
PPPS, către O. Brega, PVE) (Dezbateri electorale la Moldova1, 28.06.2021)
4. B. Țîrdea, BECS;: „…Ș-o vopsit buzîli, pomeneal sebe chepcu i pol i vsio oni uje
cestnîie.” [trad. ~ Ș-o vopsit buzîli, ș-o schimbat chipiul și sexul și toți sunt acum
cinstiți] (FB, 03.07.2021, 19.07)
5. V. Voronin, BECS,: “A închis 150 de școli. Frumoasa din Palatul Prezidențial”(V.
Voronon în emisiuea ISTINA (ИСТИНА), TVC 21, 30.06.2021, min. 39)
6. În cadrul dezbaterilor electorale la PRO TV, L. Bogza îl întreabă pe I. Terguta
(PPDA), deși evocă un sexism: „Nastase la alegerile prezidențiale e din 2020 a
îndemnat bărbații puternici să împiedice votarea organizată în stânga Nistrului, va
repeta îndemnul? La care I. Terguța nu sesizează ironia, sarcasmul și răspunde
repetând afirmația sexistă: Fără apelul nostru bărbații puternici vor fi acolo. Sunteți
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siguri? întreabă L. Bogza. Presupun. Intenții sunt diferite. (Dezbateri electorale Te
votezi la PRO TV, Dan Perciun, B. Tîrdea, I. Terguța, E. Grițco, 08.07.2021, min.
12)
7. Dispută între jurnalista M. Rață și candidatul Gh. Cavcaliuc (PACE) despre evaluarea
costului real a casei sale, apartamentul său de la București, declarațiile sale de avere,
invocată lipsa de integritate și necesitatea răspunsurilor clare. G. Cavcaliuc aruncă în
forma intimidantă și în repetate rânduri: „Pantofiorii Dvstră ar fi în glod până la
genunchi... Dvstră manipulați, dnă M. Rață” (TV 8, 07.07.2021, min 12-18)
✔ glume, umor deplasat, aluzii cu tentă sexuală, vulgarități
1. A. Nastase, PPPDA, declarație referitor la oponenții electorali: Noi nu umblăm cu
kuvalda și montirovka (al 2-lea live A. Nastase pe Facebook la 17.06.2021)
2. Unul din proiectele de lege pe care noi o să-l facem, va fi ca orice candidat care
depune documentele la CEC să depună și documentul că este într-o stare sănătoasă
mentală. Am impresia că DVS vă dezechilibrați foarte ușor. (G. Cavcaliuc (PACE)
despre I. Cașu, BERU); Iertați-l că nu știe, aberează. (I. Cașu despre G. Cavcaliuc);
(Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV”, 21.06.2021, 21:00)
3. “Cine sunt cei de la Anticorupție? Nu îi cunosc. Sunt prietenii Dumneavoastră?” (V.
Batrîncea către prezentatoarea L. Bogza, Dezbatere electorală “Te votezi la PRO
TV”, 22.06.2021, 21:00)
4. „Vă dați seama, curcan pe cănilă”. (Despre I. Dodon pe cămilă în Dubai), JurnalTV:
Secretele puterii cu R. Usatîi, BERU, 23.06.2021.
5. V. Costiuc PPDA, către C. Rizea, NOI, în dezbateri: „Ce ați consumat Dl Rizea? Ați
tras pe nas? Ce vă umfla râsul de fiece dată ? Noi aici luptăm pentru supraviețuiri!
Matale șterge făina de pe nas! Ce hi-hi-hi, ce nu e sănătos?!” (Dezbateri electorale
„Te votezi la PRO TV”, 24.06.2021 min. 39:49)
6. R. Usatîi în cadrul emisiunii „Lumina” se exprima astfel despre refuzul său de a
continua live pe internet a emisiunii: „Andrian (către prezentatorul Andrei), asta e
hueta ce faci tu, eu nu doresc în asta să particip.... am în vedere la adresa mea, nu ceea
ce faci tu.....”
7. Întrebare din partea prezentatoruli: Hueta, așa dorești să discutam noi, cu asemenea
discursuri dorești să intri în parlament?
8. Răspuns R. Usatîi: Eu mă duc în parlament să fac regulă, dar în discuții cu dalbaiobii
tăi de la PAS, pardon, eu nu vreau...
9. Întrebare prezentator: Dalbaiobii mei?
10. Moderatorul consideră că nu e problema principală în cum se exprimă R. Usatîi, dar
în ce spune și face referință la unele declarații, efectuate la alte emisiuni, cu expresii
homofobe, pe care le consideră neapropriate. (Lumina cu R. Usatîi, 25.06.2021, min.
36 )
11. Dacă trebuie, te mai săruți cu o băbuță …(I. Dodon, 27.06.2021, FB)
12. Despre prostituția politică... (Interviu cu M. Tcaciuk, Nord News, 28.06.2021)
13. Așa că, Oleșca, mai învață legea. Ie și te apucă de ceva serios dacă vrei ceva să obții
în viață, nu umbla încolo încoace ca oul în căldare. (A. Donică către O. Brega) („Mă
informez și votez!”. (Dezbateri electorale la Moldova1!, 28.06.2021)
14. I. Dodon: …. odna babka scazala… (Puterea a patra, 08.07.2021)
15. V.Costiuc, PPPDA în afara Platoului Dezbaterilor Electorale din cadrul Postului
Național de Televiziune Moldova 1, 25.06.2021, a utilizat un limbaj sexist prin
asocierea cu „mireasă proastă”, expresie utilizată cu scopul de a-l ridiculiza pe C.
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Rizea. „Ești bărbat băi…Luați-l în brațe ca pe o mireasă proastă...(min.14.41)
Duceți-l dracului și zvârliți-l în România.”
✔ etichete jignitoare
1. I. Reniță l-a numit kuliokar pe I. Dodon (Lansare PUN la Soroca, PUN TV, după min
54)
2. „Toată țara știe că el este pipipi, numa că eu l-am pronunțat așa cum este și așa am să
fac toate viața”. (Candidatul R. Usatîi despre A. Năstase sau I. Dodon, etichetare
neclară)
“Andrei, mă tem să nu devii Baltika Zero”. (Conferință de presă R. Usatîi,
18.06.2020)
3. „Dacă PAS vrea așa de tare să-și arate mușchii, îi propun lui Igor Grosu să vină la
mine, personal, dar nu să trimită brute să atace femeile din PACE.”
(Emisiunea «ГЛАВНОЕ», ТVC21, invitat președintele PACE, G. Cavcaliuc,
17.06.2021)
4. Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate, condus de I. Grosu, preiau
comportamentul de bădăran al liderului lor. (Postare PACE, 13.06.2021)
5. M. Tauber (PPȘ): „Eu nu cunosc cine este domnul acesta, el a început să strige la
mine când eu am intrat în clădirea dvs. Vă recomand să fie asigurat comportamentul
normal și poate o să testați oamenii care vin în studioul dvs. la alcool – pentru că
mirosul este foarte tare de la domnul acesta.”
6. C. Rizea (NOI): „Rog să chemați acum, să testăm în direct… Poate mirosul de
parfum, cu care dvs. nu prea vă dați…”
7. M. Tauber: “… se vede că domnul este agresiv, probabil la dânsul sunt anumite
probleme psihologice, probabil trebuie de chemat salvarea…” (Dezbateri electorale
în direct la PRIME, Publika TV, Canal 2 și Canal 3)
8. „Sandu este un vampir electoral care nu are niciun scrupul atunci când vine vorba de
adunat voturi”. (Postare G. Cavcaliuc, 17.06.2021)
9. „D. Plîngău, din tine sledovateli și montajnic ca din A. Năstase ministru de interne și
cosmonavt. „Dvoeșniku” dacă a copiat de la un om care învață bine, el tot
„dvoeșnik” rămâne.” (R. Usatîi, Conferință de presă, 18.06.2020)
10. „Sunteți dependent de fake-uri. Sunteți șeful gestapo. Ești un călău și ai maltratat
oameni.” (I. Cașu despre G. Cavcaliuc, Dezbatere electorală „Te votezi la PRO TV”,
21.06.2021, 21:00.
11. „Oameni hoți și bandiți care vreți să-i băgați în parlament și oameni care consumă
substanțe interzise cum credeți este ok?” (G. Cavcaliuc către I.Cașu);
„Cineva care consumă droguri și este narcoman vrea să fie în Parlament și să
legalizeze legea cu privire la consumul de droguri”. (G. Cavcaliuc despre N. Albot);
„Mi greață de bidla asta de Cavcaliuc. Greață totală, sluga lui Plahotniuc; Kălăul
lui Plahotniuc...Merită o kaldare de zelionka în cap acest călau. Are multe păcate
acest kriminal; Ce râsuri și ce mrazotă coruptă vrea iar să vină la putere. Toți 3 sunt
nişte bandiţi.; Cavcaliuc și Munteanu doi fasciști.; Învinuiri reciproce și în rest
nimic.; (Comentarii pe Youtube la Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV”,
21.06.2021, 21:00)
12. V. Costiuc:.. “Da sunt niște măgari la conducere, da, sunt niște jlobi, cum spune V.
Bolea, care iau bani.... „Eu și Votul Electoral” interviu video din 21.06.2021, ora
12.30
13. V. Platon referitor la M. Sandu: Maia Sandu e o pasageră de tranzit în această țară.
Peste un an, un an și jumate, toți se vor scuipa (regreta, deziluziona)... pentru că
așteptările sunt prea mari... doar vorbe goale și vid, vid complet și susținătorii săi o
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vor scuipa și lovi în curând (min 50:30) ...Ce dracu te poartă peste hotare, daca aici
sunt probleme (în tară) (1ora 06 min)? (Вячеслав Платон в программе ГЛАВНОЕ,
TVC 21, 22.06.2021, min 50:30)
14. “A picat în capcană ca un prostolan!” (G. Cavcaliuc despre R. Usatîi) Conferință de
presă, G. Cavcaliuc (Partidul PACE), 23.06.2021)
15. „Să ne spună de o dramă a copilăriei de unde are problemele psihice pe care le are”.
(C. Rizea despre V. Costiuc, Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV”,
24.06.2021)
16. V. Costiuc cu aluzie la C. Rizea: „..Pe 11 avem o șansă uriașă să scăpăm de toata
liota, de șaica asta de pe capul nostru, că vin din Vest, din Est, că vin din Romania
tot felul de penali și se erijează în politicieni la noi. (Dezbateri electorale „Te votezi
la PRO TV”, 24.06.2021, 1oră 10 min)
17. V. Costiuc, în afara Platoului Dezbaterilor Electorale, Moldova 1, 25.06.2021, în
adresa candidatului PPN, Cristian Rizea: „La pușcărie,banditule....(min.2.50)...Rizea
șobolan (min.08.42)... Mizerabilul acesta, narcomanu acesta, uite la dânsul, el este
roșu măi de la narcomani. (min.10.27) „Te-ai chișăt în pantaloni, ești important?”
(min.11.07)... Aceștia sunt handicapați. El a tras două daroște din acestea pe nas...
Scoateți șobolanul de pe teritoriu! Scoateți șobolanul de pe teritoriu că pute toată
Moldova 1.”
18. „Eu nu pot să fac coaliție cu culioace, cu hoțomani, cu acei care ne-o furat până
amu… Amu ce să ies ca Voronin la 80 de ani care aiurește. De asta eu cu mizerii și
cei care au distrus și distrug astăzi țara nu pot să am nici un fel de colaborare…”
(Ziarul de azi. 27.06.2021. Online. Interviu cu R. Usatîi la Ziua de Azi, Cahul,)
19. „... Dvs. ca și dl Botnaru, dl Usatîi așa cum le numiți, îi numiți Dvs. putane pe unii
deputați care s-au vândut de mai multe ori (Ziarul de azi. 27.06.2021. Online. Interviu
cu Renato Usatîi la Ziua de Azi, Cahul)
20. „Săptămâna trecută la JurnalTV au invitat 2 bandiți, 2 criminali. (Gh.Cavcaliuc
despre Anatolie Macovei și Andrei Baștovoi) (Live Gh.Cavcaliuc, 5.07.2021)
21. „Он говорил «что это за напыщенный болван». [trad. ~ El spune „cine este acest
prost îngânfat”] Nu am de ce să atrag atenție la Dl Gligor și la personalitatea lui și
pierdem timpul”. (V.Platon despre Ș.Gligor); „Veți ține discursuri în curtea
Penitenciarului nr 13 și veți vopsi bordurile”. (Ș.Gligor către V.Platon); „это
виртуозы мастурбации”. (Veaceslav Platon despre Maia Sandu și Ștefan Gligor)
(Dezbatere electorală „Te votezi la PRO TV”, 29.06.2021)
22. „Canalele lui Lukașenko, în comparație cu PRO TV reprezintă pur și simplu modele
impecabile de obiectivitate și profesionalism. PRO în sigla PROTV nu înseamnă
profesionalism, dar înseamnă altceva. (Iurie Muntean despre PROTV). „Măcar de ați
crede în ce spuneți. 30 de ani bubububububu”. (Iurie Muntean către Ion Manole de la
Promo-Lex) (Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV”, 29.06.2021)
23. «Еще одно доказательство того, что Ренато Усатый - БАЛАБОЛ. […]
Безусловно, БАЛАБОЛУ, которого предаёт поголовно его команда, сложно
поверить в такую мобилизацию команды PACE». [trad. ~ Încă o dovadă a faptului
că Renato Usatâi este un prostănac. […] Bineînțeles un prostănac pe care îl trădează
întreaga echipă, este dificil de crezut în mobilizarea echipei PACE ] (Postare PACE,
4.07.2021)
24. „Baștavoi și Maiduc sunt doi infractori care vor să se răzbune pentru că au suferit
rigorile legii. Li s-a făcut jale foștilor șefi de el și de asta a stat numai 8 ani”(Postare
PACE, 2.07.2021)
25. Vladimir Voronin referitor la candidatul AUR, Vl. Biletchi, cu aluzie că ar fi fiul
academicianului Bilețchi: “Pe cine educă Academia de Științe ?! Iată așa pușlamale”.
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26. Referitor la presupuse reorganizări din medicină, invocând închiderile presupuse de
spitale în termenii următori: “Dar ăștia de la noi tot și-au ieșit din minți, nebuni, tot
tâmpiți, ca în Europa, și Parlamentul, și Palatul prezidențial, bolnavi, handicapați
mental, nu trebuie asta de făcut!”
27. Referitor la invocata intrare a lui M. Ghimpu în noua legislatură: „Nu dă Doamne
Mișa Ghimpu să intre în Parlament, acest clovn, iar cei ca O. Țicu doar împedică
lucrul cu tâmpeniile lui, deja am avut așa clovni, nu mai avem nevoie!”
(V. Voronin în cadrul emisiunii ISTINA (ИСТИНА), TVC 21, 30.06.2021)
28. E. Grițco către interlocutorul originar de la Bălți: Tot ce voi spuneți aici pentru mine
egal cu zero... la voi în PACE, dacă se leorbăiește, apoi se leorbăiește...strigăte...cu
așa individ responsabil de trafic de ființe umane, sunt 20 de victime distruse.. nu am
ce vorbi cu așa indivizi criminali. (Eu aleg. Electorala 2021, V. Costiuc, I. Straciuc și
E. Grițco, TVR, 01.07.2021, min. 23:00)
29. Liderul Partidului PACE, Gheorghe Cavcaliuc, l-a numit pe președintele partidului
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) un păduche mic... „Niște prăpădiți încearcă
astfel să atragă atenția asupra lor, niște păduchi politici sunt acești oameni care
exploatează niște subiecte ieftine și niște minciuni”. (02.07.2021, Telegraph.md)
30. „au fost îndoieți de coțofană i tanțuit pod ee dudocicu” (1.17-1.25) Василий Боля:
«Раз в четыре года каждый гражданин нашей страны становится на день судьёй,
но три человека в мантиях из Апелляционной палаты решили отобрать у людей
это право». [trad. ~ O dată la patru ani, fiecare cetățean al țării noastre devine
judecător pentru o zi, dar trei persoane în robă de la Cureta de Apel au decis să îi
priveze de acest drept pe oameni.] (Facebook, 09.07.2021)
31. „Să nu ajungem la sindromul Chirtoacă, când lumea votează de 3 ori același candidat,
iar apoi se scuipă. (V. Platon); Hai tași, gata. (Maria Olar către Veaceslav Platon);
А я обязан отвечать на вопросы дурачков? На вопросы идиотов. Если городской
сумасшедший приехал сюда и несет эту чушь я должен отпускаться на этот
уровень? (Veaceslav Platon despre Rizea); Очень примитивное понимание
бизнеса. (Veaceslav Platon); [Rizea îi dă o hârtie de WC lui Platon] Pentru Dl Platon,
să nu mănânce atâta rahat. De asta i-am adus hârtia, să se șteargă la gură. (Rizea
despre Platon) (Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV”, 06.07.2021)
32. „Mincinoșilor, pe data de 11 iulie, vă rog câte un bobârnac și acasă”. (V. Marinuță
despre BECS); Deconectați-i microfonul. Criminalul! El în genere șini-i. Ei sunt un
partid de criminali. Să vă dau niște apă să vă calmați? Tu pentru că nu meriți nici
dumneavoastră. La pușcărie vei sta. Șacal a lui Plahatniuc ce ești. La 13 ți-i locul. Vei
răspunde pentru insultul mamei mele. Cine ești tu? Spoileri și râsuri ai societății
sunteți. (Elena Grițco despre Gheorghe Cavcaliuc); Eu sunt pro european, nu de la
ușa cortului. (Vitalie Marinuță despre Gheorghe Cavcaliuc) (Dezbatere electorală
“Mă informez şi votez!”, 06.07.2021)
33. Dezbateri televizate foarte dificile, multe etichete jignitoare și moderatoarea
intimidată și umilită la Moldova 1, min 2:00 Dispută între V. Costiuc, PPPDA – Șt.
Gligor, PS
min 33: Șefan Gligor către Vasile Costiuc: Ești vocea lui Plahotniuc, nesimțitule, tu
ai dormit 5 ani de zile în studiourile lui Plaha !... Ești un minciunos și nesimțit!
min 48: (Vasile Costiuc către Ștefan Gligor): Lui Natașa să-i povestești !
min 49: (Ștefan Gligor către Vasile Costiuc): Scula a lui Plaha !
min 52: (Vasile Costiuc către moderatoare și audiență): M-au atacat ca hienele !
min 58: (Veaceslav Platon către moderatoare și audiență), raspuns la intrebarea despre
masurile combaterii coruptiei, jignire la adresa persoanelor care se ocupa si vobesc
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despre combaterea coruptiei: IQ ekonom klassa (Moldova 1, dezbatere 07.07.2021,
difuzată de Democrația Acasă)
34. V. Platon, reprezentant CI în cadrul unei emisiuni la TVC 21, evocă un cântec
umoristic a lui S. Slepakov, pentru a jigni o data în plus opiniile Maiei Sandu despre
combaterea corupției și furtul miliardului:
1 ora și 29 min: No etu ciushi kotoraia ona nesiot s utra do vecera, eto veshi
unikalinaia i ia ne dumaiu cto ei v etom pomogaiut.
1 ora și 33 min: Kak mojno skazati cto vzriv v Beirute proizoshiol izza moldavskoi
korruptii ?!! ...Naselenie vibralo eto ciudo v periah ! i ono budet potom delati reformi
v iustitii! (ISTINA (ИСТИНА), TVC 21, 07.07.2021)
35. min 21: R. Usatîi despre învinuiri..... eu (spre deosebire de alții), eu recunosc, dar
când îi văd alții, așa-numite virgine politice (a repetat de mai multe ori)
min 22-24: baiețas... copchilas la gradiniță referitor la D. Plângau... mare romănaș !
Mișin a atentionat că langajul jignitor nu e permis... (Jurnal TV, 06.07.2021, D.
Plingau, Gr. Novac, R. Usatii).
✔ agresiune fizică și emoțională a candidaților/candidatelor în campania electorală
1. V. Costiuc (candidat din partea PDA) a fost agresat fizic de un paznic al podului de
la Rezina, în timp ce acesta filma un Live pentru pagina Democrația Acasă.
28.06.2021
2. Al. Kalinin (candidat din partea PRM) a efectuat la adresa moderatoarei L. Bogza
atacuri referitor la limba vorbită și denumirea sa în repetate rânduri, practic toată
emisiunea, nerespectând regulamentul convenit și manifestându-se prin limbaj și
comportament agresiv: O să vreți răspuns la întrebare, întrebați în limba rusă și o
să răspund. / O iazike doma orati budete ! [trad. ~ Despre limbă vei striga acasă!]
Întrebările Dvstre sunt foarte primitive. În pauza Al. Kalinin a aruncat recipientul
cu apă în panoul televizat din spate de către, camero zoom pe sticla linga panou și
ca ar fi intimidat alti participanti: Deci, inclusiv participanții la dezbateri, dar și
audiența a fost abuzată emoțional prin atitudinea și comportamentul violent. Te
Votezi la PRO TV, 28.06.2021, min. 14
3. V. Munteanu (candidat din partea AUR) a acordat întrebări provocatoare în adresa
lui I. Muntean (partidul PPCC), inclusiv cu mențiunea protestelor din aprilie 2009 și
a metodelor violente aplicate asupra protestatarilor. Ridică vocea ...
4. Candidatul O.Țicu, PUN inaintează o amenințare în adresa candidatului C. Rizea:
„Doar regret că nu sunt în epoca să-i pot da una în maxilar..„ (Alege Liber - dezbateri
electorale cu M. Rață, V. Nastase, O. Țicu, V. Costiuc, C. Rizea, NOI , 30.06.2021,
Min. 55, iar la 1 ora 44 același O. Țicu: „Eu și copilului mei dau o palma la fund, e
normal așa când greșești, nu e așa?”)
5. La 4 iulie în cadrul unui protest, organizat de BECS și contraprotest, organizat de
Partidul AUR, D. Chirtoacă a încercat să îi atace pe candidații, BECS, V. Voronin și
I. Dodon, dar s-a năpustit asupra unei deputate și fără a regreta actul dublu violent:
de a împiedica ilegal un protest, un marș și de a violenta fizic participanții săi, comite
un sexism justificându-și comportamentul: „Am vrut să le cer socoteala bărbătește”.
(Newsmaker, 04.07.2021, VIDEO)
6. Dezbateri televizate foarte dificile, multe etichete jignitoare și moderatoarea
intimidată și umilită la Moldova 1, min 9: Comportament sfidător Șt. Gligor, PS, în
afară de V. Costiuc, PPPDA și V. Platon, reprezentant CI, intră în mod repetat și
insistent în polemici intimidante cu moderatoarea, ridică vocea, atacuri la adresa
televiziunii adresate ei: Nu imi place tonul și atitudinea Dvstră, a replicat
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moderatoarea. min 16: Discutam, dar rog tonul să il coboriți! ( Moldvoa 1,
Dezbatere electorala 07.07.2021, difuzată de Democrația Acasă)

3.2. Mecanisme discursive care dublează strategiile de marginalizare a
experienței feminine, de regulă, dar și masculine
✔ Pluralul masculin înglobant
1. Adresări în timpul lansării în campania electorală a PDCM: candidați, cetățeni,
colegi, tineri, intelectuali, deși s-a utilizat si intelectualitatea, și populația
a. (08.06.2021)
2. Statul trebuie să le garanteze cetățenilor săi servicii de calitate încă de la naștere, în
decursul întregii vieți și după ieșirea la pensie. (Lansarea în campanie a Blocului
electoral “Renato Usatîi”, N. Băleanu, 08.06.2021)
3. Stimați cetățeni, onorată asistență…(Lansarea în campanie, BECS, Protecția socială,
08.06.2021, FB)
4. Susținător al unirii cu România, D. Chirtoacă,AUR, a exemplificat mai multe avantaje
pe care le-ar putea obține cetățenii din stânga Prutului. (Lansarea în campanie
Partidul AUR, 11.VI.2020)
5. “Nu avem televiziuni, experți de buzunar, armate de trolli și resurse administrative...
Cu bucurie le povestim cetățenilor despre programul Partidului PACE. Numărul
susținătorilor Partidului PACE crește pe zi ce trece. (Postare PACE, 14.06.2021)
6. Stimați colegi, profesori (Platforma DA la prezentarea angajamentelor în domeniul
educației)
7. R. Codreanu, Partidul Puterea Omenilor: toți sunt oameni și cetățeni ai RM (Dezbateri
electorale la Jurnal TV, etapa 1, partea a 2-a, 15.06.2021)
8. „În Hâncești am fost votat de 5 mii de cetățeni, vă mulțumesc din suflet pentru această
încredere. (Renato Usatîi: Întâlnire cu locuitorii orașului Hâncești)
9. Este și o victorie a diasporei, a cetățenilor noștri din străinătate. Deși noi am cerut
220 de secții, un număr record, decizia Curții de Apel va da posibilitate mai multor
conaționali de-ai noștri să-și exercite dreptul la vot, consfințit de Constituție. (Postare
PACE, 17.06.2021)
10. La Mulți Ani tuturor sătenilor de Hramul localității. Sănătate și bunăstare!
(R. Usatîi: Întâlnire cu cetățenii/ele Fundurii Vechi, raionul Glodeni)
11. Începem să-i cunoaștem pe toți cei 23 de candidați înscriși la alegeri. (Prezentatoarea
PRO TV, L. Bogza); Stimați prieteni, am rămas 2 milioane. (I. Muntean, PACCC);
Stimați concetățeni, sunt suficiente motive să votați BERU ( I. Cașu, BERU); Stimați
cetățeni din țară și din diasporă, suntem cea mai săracă țară din Europa. (G. Cavcaliuc,
PACE) (Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV”, 21.06.2021, 21:00)
12. Le adresez mulțumiri și cuvinte de recunoștință tuturor angajaților din sistemul de
sănătate pentru munca... (Postare R. Usatîi, 21.06.2021)
13. „Peste 3,2 mln de alegători sunt așteptați la urnele de vot în data de 11 iulie pentru a
alege viitorii deputați care ne vor reprezenta interesele. Azi au fost invitați primii 3
concurenți
electorali.”
(Prezentatoarea
Moldova1,
O.
Mititelu);
„Dragi cetățeni, PAS este echipa Maiei Sandu”. (N. Gavrilița, PAS);
„Dragi cetățeni, noi suntem AUR, un partid pan românesc”. (V. Bilețchi, AUR);
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„Bună seara, stimați colegi. Suntem o comunitate de oameni tineri”. (R. Codreanu,
PO, Dezbateri electorale la Moldova1: „Mă informez şi votez!”, 22.06.2021
14. „Сегодня вместе с А.Калининым раздавали листовки, общались с жителями
города Бэлць. Бельчане, спасибо!” [trad. ~ Astăzi împreunăc cu A. Kalinin am
distribuit pliante și am discutat cu locuitorii orașului Bălți. Bălțeni vă mulțumim]
(Postare PRM, 27.06.2021)
15. „Și ulterior, în ordine, ceilalți candidați”. (L. Bogza) (Dezbatere electorală “Te votezi
la PRO TV”, 29.06.2021)
16. R. Codreanu, PPPO: „Atâta timp cât eu și colegii mei de partid...” 29.06.2021,
17. Pogolșa, PPDA: «Ребята, если мы не начнём развивать экономику
дома…»[trad. ~ Băieți, dacă noi nu vom începe să dezoltăm economia acasă...]
30.06.2021
18. Z. Greceanîi, BECS: „Vă salut stimați prieteni, bunii mei gospodari din nordul
republicii, prietenii noștri din Centru și din capitală, din Sudul Republicii-Gagauzia
privetsvuiem vas! …Stimați prieteni, uvajaiemîie druzia…” (FB, 04.07.2021)
19. «Председатель Кагульского района: Nu o să le permitem, stimați prieteni. Și vă
spun de ce. În urma acestei reforme o treime din raioanele RM vor fi lichidate…»
(Facebook, 04.07.2021)
20. „Stimați prieteni…” Igor Dodon, despre închiderea secțiilor de vot pentru
transnistreni: Se creează în mod intenționat un zid politic suplimentar între cele două
maluri”. ( Facebook, 09.07.2021)
21. „Buna ziua prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni!”
22. Declarație O. Țicu. PUN la Costești-Stinca, 07.07. 2021
23. „Stimați jurnaliști, puneți întrebări și cei independenți, și cei Soros. (I. Dodon
Răspunde, 09.07.2021)
24. Postare Facebook a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei: „Dragi prieteni,
stimaţi funcționari publici..” 09.07.2021, ora 08.00
25. R. Vasiloi PAS. Extras din postarea scrisă Facebook: „Dragi colegi, mă adresez către
polițiști, polițiști de frontieră, salvatori și pompieri, PAS va proteja toți angajații
onești și împreună vom munci pentru siguranța cetățenilor...” 09.07.2021
26. O. Stamate, PAS, în cadrul dezbaterilor electorale de la Moldova 1: „Dragi cetățeni,
am venit astăzi la Televiziunea Națională pentru a vă convinge.... Din păcate, corupții
și hoții vin în studiouri de televiziune, când de fapt locul lor este la pușcărie. Oameni
buni, PAS nu are ce discuta, locul lor este după gratii...Noi am declarat anterior, noi
cu hoții și corupții nu avem ce discuta”, 07.07.2021
✔ utilizarea cuvintelor care exclud
1. V. Costiuc la N4: „Pe mine mă deranjează și ăștia din dreapta care-s prezintă că-s
de dreapta și vin cu Porsche Macan la Parlament, de 3 milioane, sau la Ministerul
Justiției”, presedintele PPPDA.
2. „Cunoașteți băiatul ista?…N-am nică contra tinerilor de 24-25 de ani, ei trebuiesc
promovați… dar el a să cheme la covor procurori, judecători?...Haideți să fim
serioși!” (Ziarul de azi. 27.06.2021. Online. Interviu cu R. Usatîi la Ziua de Azi,
Cahul)
3. Andrei Donică, candidat din partea MPSN, în cadrul dezbaterilor electorale cu
Monica Babuc, candidată din partea PDM: „Dumneavoastră nu cunoașteți. Ați fost
salariată și ați lucrat doar în subsol, și nu cunoașteți nimic. Sunteți ruptă de realitate.
Ați fost un hamal al lui Plahotniuc… De ce ați mințit lumea, de ce nu ați dat 200 de
lei”. ( TV 8, 05.07.2021)
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4. V Voronin, BECS: “Acum MAEIE a luat apă în gură, această ne-președinte cu două
pașapoarte în buzunar, unul moldovenesc și unul românesc, nu face nimic. Și ce va
face ea, va riposta, va lupta pentru suveranitate, pentru independență?” (NTV site,
30.06.2021)
5. Gr. Novac, candidat BECS, în cadrul unei emisiuni la TVC 21 a declarat: „…De fapt,
așa și la Președinție, stiți că acolo stau o sumedenie de.. dupa mine ei îs agenți străini
care au acces la secretul de stat și finanțați nu din bugetul de stat, nu din surse
europene, așa cum spuneți Dvstră, de Soros și Konrad Adenauer. (Important, Gr.
Novac, TVC 21, 27.06.2021)
6. V. Gradinaru, candidat PAS, extras din postarea scrisă pe Facebook: „Dragi
chișinăuieni, duminică noi avem o putere de neînvins! Puterea de a schimba destinul
țării și a orașului nostru Chișinău.” 09.07.2021.
✔ utilizarea numelor generice și a numelor de profesii/funcții/poziții doar la
masculin
1. „După ce am activat mult timp în domeniul afacerilor, fiind auditor, consultant
financiar în diferite proiecte; propunem ridicarea până la 3 milioane de lei a pragului
de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor de TVA ....Pentru aceasta fiecare
cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces ... ratele de asigurare depuse
pentru el de fiecare angajator, în baza cărora el poate să verifice în regim interactiv
pensia; statul trebuie să le ofere cetățenilor săi posibilitatea de a controla cheltuirea
mijloacelor statului și în legătură cu asta ei trebuie să știe că noi suntem în stare...”
(N. Băleanu, candidată, Lansarea în campanie Blocul electoral „Renato Usatîi”,
8.VI.2021)
2. V. Bilețchi, președintele AUR, a detaliat că programul electoral prevede susținere
pentru agricultori, tinerii antreprenori. (Lansarea în campanie Partidul AUR,
11.VI.2020)
3. „Guvernul a găsit surse ca pentru anul de învățământ 2021-2022 va fi acordat sprijinul
pentru 9 mii de cetățeni... Mă refer la sudori, lemnari și alte profesii importante ...
lucrători profesioniști. (R. Usatîi: Întâlnire cu locuitorii orașului Hâncești.
16.VI.2021)
4. „PAS folosește ilegal imaginea președintelui Republicii Moldova în campania
electorală. Ținând cont de faptul că M. Sandu a fost candidatul PAS pentru funcția de
președinte...” (Postare PACE, 18.06.2021)
5. „Le-am spus că noi suntem o forță politică nouă, care nu are pe liste nici un fost
deputat sau ministru. În schimb, avem în echipă mulți primari de orașe și sate, toți
în al doilea mandat, exemplu fiind chiar Stela Onuțu, primarul de Glodeni, care a
participat și ea la întâlnire. (Postare R. Usatîi, 21.06.2021)
6. Salut prezența în studio a candidatului PAS Natalia Gavrilița. (Prezentatoarea
Moldova 1, O. Mititelu, Dezbateri electorale la Moldova1: „Mă informez şi votez!”,
22.06.2021)
7. Igor Munteanu, candidat PPPDA la conferința Platformei DA: „Vă mulțumesc, colegi
și cred că fapta bună ne adună! (Conferința lansarea angajamentelor Platformei DA
pentru combaterea sărăciei și politica de bunăstare, 24.06.2021, min. 24)
8. “Suntem 9 primari de orașe la noi la partid și noi am recâștigat mandatul („Ziarul de
azi”. 27.06.2021. Online. Interviu cu R. Usatîi la Ziua de Azi, Cahul)
9. Mariana Durleșteanu, candidată Partidul Legii și Dreptății: “...sunt un finansisteconomist și bancher...” 02.07.2021
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10. BECS: „…dar din păcate, atunci când Maia Sandu este ministru a educației închide
peste 100 de școli. (FB, 04.07.2021, discurs despre închiderea școlilor)
11. “Președintele Moldovei a dorit, de asemenea, să adere la sancțiunile occidentale
împotriva Belarusului. Iar acum consiliera ei (subl.n.) a propus brusc să le fie interzis
interpreților ruși să concerteze în Republica Moldova”. (Igor Dodon, socialistii.md,
03.07.2021)
12. Experți: „Maia Sandu este un politician popular, iar Igor Dodon – profesionist”.
13. „O doamnă din Partidul PACE a fost agresată fizic la Căușeni de un individ din PAS.
La Căușeni, un individ din PAS a agresat fizic o femeie, reprezentantă a Partidului
PACE și s-a ascuns apoi în spatele altor bărbați de lângă cortul PAS. (Postare PACE,
13.06.2021)
14. „El îi crede pe toți proști în continuare și îi prostește pe toți. Individul ăsta din dreapta
mea, că nu pot să-i spun numele, este sluga lui Plahotniuc.” (C. Rizea despre V.
Costiuc) (Dezbatere electorală “Te votezi la PRO TV” / PUN, DA, NOI, 24.06.2021)
15. „Dar ceea ce face PAS-ul acum, ce face doamna președinte trece toate limitele. Iaca
așa se construiește dictatura într-un stat…. ПСРМ зовёт граждан на протесты
против беспредела Санду”
16. R. Vasiloi, PAS. Extras din postarea scrisă FB: „...Am ales un Președinte și un
Comandant Suprem al Forțelor Armate care se ține de cuvânt...”, 09.07.2021
17. N. Cucoș, PAS extras din postare FB „...Am stat în rând ore în șir, am parcurs sute de
km până la secțiile de votare. Și am reușit! Am ales un Președinte care a început
schimbări în bine și care a pornit o luptă reală împotriva hoților…” 09.07.2021
18. R. Marian, cadndidat PAS, în timpul Flash Mob-ului: „Tinerii din Moldova la fel pot
aduce o schimbare. Cel mai recent exemplu a fost la alegerile prezidențiale, când
aproape 200.000 de tineri au ieșit la vot și au dat jos „Kuliokarul” și au pus în funcție
un Președinte cu care putem să mândrim... avem un Președinte cu care putem să ne
mândrim.... Dar oricât de bun n-ar fi Președintele Republicii Moldova” (01.07.2021)
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Constatări, concluzii și recomandări
4.1. Oferta electorală care se încadrează explicit în problematica de gen
Analiza de conținut a ofertei electorale a celor 22 de concurenți/concure și 1 candidat
independent relevă existența tematicii explicite de gen, reieșind din problemele actuale cu care
se confruntă societatea și familiile implicit, în doar 7 programe.
E vorba de: Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS) care propune soluții pentru
redresarea dezechilibrelor de gen din societate pe un spectru larg de probleme: „implicarea
femeilor în politică și în viața socială, promovarea femeilor în funcții de conducere, salarii și
șanse egale pentru muncă egală, oportunități egale pentru fete, combaterea discriminării și
violenței împotriva femeilor prin dezvoltarea serviciilor de suport pentru victimele violenței;
consolidarea mecanismelor de combatere a violenței în familie; domestic; programe de
susținere a femeilor în afaceri, inclusiv prin acordarea granturilor și serviciilor de consultanță
în afaceri.11; renovarea a 500 de grădinițe și extinderea serviciilor de creșă; condiții adecvate
pentru igiena și sănătatea copiilor și elevilor prin construcția și repararea blocurilor sanitare și
a cantinelor moderne în toate școlile și grădinițele; program flexibil de muncă reglementat în
Codul muncii pentru femei și bărbați cu copii; inițierea unui program național special pentru
promovarea lecturii, științelor și artelor pentru elevi; modificări legislative pentru deschiderea
serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de către angajatori; asigurarea flexibilității mai mari
a concediului de îngrijire a copilului pentru ambii părinți”12.
Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, a abordat direct, în capitolul 9 - politică
socială – Politica celor 3 garanții, trei probleme stringente, care le vizează în special pe femeile
din Republica Moldova și anume inegalitățile salariale și diferențele la pensie, nerecunoașterea
și valorizarea triplei zile de muncă a acestora, violența domestică. Soluția propusă în „Noua
politică socială” este respectarea fermă a remunerării egale pentru muncă egală, eradicarea
discriminării în materie de salarizare pe criteriu de gen, stabilirea unor astfel de indemnizații
pentru îngrijirea copiilor care ar corespunde celor mai exigente standarde în domeniu.”13
Partidul Democrat din Moldova (PDM) a propus „introducerea alocației lunare pentru
copii; creșterea indemnizației unice la naștere; aprobarea unui Program de stat de educație
parentală pentru armonizarea eforturilor educaționale ale sistemului și a familiei.”
Partidul „Acasă Construim Europa” (PACE) a propus ca măsură de Renaștere națională
și un Program de susținere a natalității, prin care „Familiile cu 3 și mai mulți copii vor primi
lunar indemnizații de 9 000 de lei..”14 La lansare, au vorbit și despre problema cancerului la sân
cu care se confruntă tot mai multe femei.
PEV și-a asumat în oferta sa „...combaterea discriminării și violenței împotriva femeilor
prin implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul către anul 2025; crearea
oportunităților de implicare a femeilor în politică și administrare statală către anul 2025;
reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în organele de conducere ale Statului.”
BECS, în cele 10 angajamente prioritare, au vorbit despre „Dublarea capitalului matern
pentru a sprijini tinerele familii în scopul îmbunătățirii situației demografice în țară.”15
Partidul „Patrioții Moldovei” în programul de referendum propus fac referință la
programul social promovat de Federația Rusă și anume capitalul maternității: „Şi, desigur, toate
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Vremuri bune pentru femei
Vremuri bune pentru familii cu copii
13
Programul Partidului Politic “Partidul Acțiunii Comune — Congresul Civic”
14
Program politic PACE
15
35 тысяч граждан приняли участие в марше и митинге Блока ПКРМ-ПСРМ
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privilegiile care există în Federaţia Rusă (de la capitalul maternității la diverse beneficii
sociale).”16
Toate formațiunile au respectat cota de gen pe liste. Ponderea de gen este 53,3%
candidați și 46,7% candidate. Doar 4 din 22 concurenți electorali au inclus femei în calitate de
cap de listă. Ponderea femeilor pe primele cinci poziții a scăzut cu 1% față de scrutinul din
2019. O tendință pozitivă însă ține de reducerea discrepanței între pozițiile medii ale
candidaților și candidatelor, ponderea totală a femeilor fiind de 46,7 %, din care 42,7 % printre
primii 10 pe lista, gratie implementării pentru prima data a dublei cotei de gen: cota-parte de
40 % reprezentanți ai unui gen si a amplasamentului de cel puțin 4 femei la fiece 10 bărbați.
Lipsa cel puțin a unei femei candidate independente confirmă normele legale excesiv de
fastidioase și discriminatorii față de candidatii independenti, în special față de femei candidate.
Or, acestea au, adesea, resurse reduse pentru colectarea semnăturilor, pe care partidele nu sunt
obligate să le colecteze. Un candidat independent a cărui semnături colectate nu au fost
recunoscute în 2019, a candidat pe lista unui partid.

4.2. Radiografie generală a campaniei electorale (în cele 4 săptămâni de
monitorizare)
Începerea perioadei electorale din 11 iunie 2021 a fost precedată de mai multe lansări ale
formațiunilor politice monitorizate. Comunicarea partidelor politice la început a fost una sobră,
oficială, încadrată în canoanele comunicării politice și realizată de către persoane profesioniste.
Aceasta s-a menținut timp de câteva zile, în special în prima săptămâna, excepție memorabilă
prin sexismul și macabrul său fiind doar lansarea partidului PACE.
Ca tendință în comunicarea dintre principale forțe opozante din competiție – PAS și
BECS - consemnăm inițial focusarea mesajelor de pe critica PAS, a deciziilor sale anterioare
din guvern, integritatea persoanelor din lista electorală, finanțările partidului etc. din partea
BECS și a purtătorului de cuvând al candidatului independent Veaceslav Platon,iar în a doua
parte a campaniei replicile dure s-au mișcat spre critica activității Maiei Sandu în calitate de
fostă conducătoare a formațiunii, șefă a guvernului și Președintă în exercițiu. Semnalăm nu doar
știri false, tendențioase, informații nejustificate prezentate de candidații și candidatele în special
de la BECS, PACE, ci și un discurs sexist, cu multiple etichete jignitoare. Aceastea le regăsim
frecvent în limbajul candidaților prezenți în emisiunile de dezbatere electorală, mai cu seamă
atât în „ținta„ numărul unu a competiției – președinta M.Sandu.
În a doua săptămâna electorală( 21-27 iunie 2021) au început dezbaterile electorale, fie
participări la emisiuni după un grafic anumit a tuturor candidatelor/candidaților formațiunilor.
Din cauza neprezentării separate, clare a programei electorale, moderatoarelor/-ilor le-a revenit
dificilă sarcină nu doar de scoatere în evidență a profilului electoral, poziționării formațiunii și
candidaților/candidatelor, ci și a prezentării principalelor acțiuni, soluții preconizate în
programele electorale.
Monitorizarea a scos în evidență și o netă diferență între canalele TV, dar și alte surse
de comunicare, cu un regulament și o moderare strictă referitor la respectarea regulilor,
normelor legale, standardelor, narativelor și comportamentului, inclusiv sub aspect de limbaj
(TV8, Mariana Rață; Moldova1, Oxana Mititelu; PRO TV, Lorena Bogza; TV6, Victoria
Pietraru; GRT (Gagauzia), Valentina Coroleac, Elena Radkoglo, Ludmila Novac și Tatiana
Cazacu)) și, dimpotrivă, canale care au oferit libertate invitaților/-elor, poate chiar însuși
moderatorul/-oarea a fost cel/cea care a inițiat sau a tolerat discursul care incită la discrimimare,
ură, încalcare de regulament și reguli, părtinire fața de o formatiune politică sau alta (ne referim
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la prezentatoarea emisiunii Glavnoe de la TVC 21, Gheorghe Gonța, N4, care nu s-a opus
expresiilor sexiste din partea unor invitați).
A 3-a săptamână (28 iunie 2021 – 4 iulie 2021) de monitorizare s-a distins printr-un
discurs mai combativ, inclusiv o resurgență de atacuri, incitare la discriminare și discurs de ură,
în special în cadrul dezbaterilor televizate, dar și alte acțiuni reflectate în paginile formațiunilor
pe rețeaua de FB.
Ultima săptamână a electoralei s-a remarcat nu doar prin intensificarea atacurilor și
jignirilor, dar și prin multiple știrile false. În ultimile 4 zile de campanie electorală au fost cele
mai intense atacuri la persoană și altercații verbale în studiourile de televiziuni. Calea preferată
a proliferării atacurilor, se pare că a fost, pentru acest scrutin, dezbaterile televizate și
participarea la emisiuni. Astfel, candidați precum Vasile Costiuc (PPDA), Iurie Muntean (CC),
Grigore Cavcaliuc (PACE), Veaceslav Platon, persoana de încredere a lui Veaceslav Valico,
CI, în mod repetat au utilizat etichete, jigniri, injurii în adresa altor colegi candidați. Vasile
Costiuc s-a remarcat prin mesaje intolerante și instigare la violență (inclusiv limbaj
discriminatoriu și asocieri cu animalele împotriva contracandidaților, cât și față de susținătorii
acestora. Gr. Cavcaliuc și V. Platon, V. Voronin, B. Țârdea au criticat într-un limbaj
inacceptabil inclusiv activitatea și persoana Maiei Sandu.
Îndeosebi de scandaloasă a fost dezbaterea televizată de la PROTV, în care s-au regăsit
2 candidati și o candidată cu dosare penale deschise (Veaceslav Platon, Maria Olari și Cristian
Rizea). Atât această dezbatere, precum și incidentele din săptămâna 3 de TV8 și PROTV, în
care au fost atacuri nefondate și în adresa moderatoarelor Lorena Bogza și Mariana Rață, au
generat declarații absolut întemeiate din partea persoanelor marcante din mass-media, inclusiv
a moderatoarelor amintite, în privința revizuirii Regulamentului dezbaterilor electorale
televizate, integrității candidadilor/-elor, umilinții și violenței la care au fost supuse și ele, și
unii contracandidați/contracandidate.
Astfel, a ieșit în evidență violența lingvistică și emoțională a candidatei Svetlana
Chesari, Partidul Politic Noua Opțiune Istorică, și a candidatului Partidului Regiunilor,
Alexandr. Kalinin. Ambii au acuzat nefondat moderatoarele, au proliferat elemente de discurs
de ură și față de contracandidații participanți la dezbatere, operatori, parteneri media, ONG-uri,
dar și audiență.
Conchidem că mesajele utilizate au fost foarte frecvent cele de atac la persoana și au
creat impresia că unele formatiuni politice și social-politice au intrat în cursa electorală nu
pentru contabilizarea valorii lor politice și accederea în Parlament, dar pentru a ataca constant
alte formatiuni, luate din start drept ținta și, în altă ordine de idei, pentru a periclita buna derulare
a dezbaterilor electorale televizate. În cadrul acestor atacuri, pe lângă argumente și declarații
critice întemeiate s-au făcut și declarații sexiste, care întăresc stereotipuri, jignesc și lezează
demnitatea unor femei, bărbați, precum se vede explicit din exemplele incluse în capitolul III.
Analiza calitativă/de conținut a discursului public a prezentului raport.

4.3. Natura discursului de campanie și tematicile circumscrise problematicii
de gen
Campania electorală s-a remarcat ca și cele anterioare prin discursul de antagonizare a
electoratului care are opțiuni diferite cu privire la statalitate/suveranitate, patriotism și vectori
de dezvoltare (în UE, în România - „unionism periculos„, în Federația Rusă) și parteneriate
externe („țara este acaparată și se află sub influentă străină”). Teme predilecte: lupta cu corupția,
salarii/pensii mai mari și dezvoltarea agriculturii.
Regăsim, de asemenea, în mesajul unor concurenți electorali și discursul de stigmatizare
a persoanelor necăsătorite, iar cel mai frecvent - discursul urii față de minoritățile sexuale,
blazate de tabăra opusă a ”tradiționaliștilor”, precum s-a autoidentificat BECS.
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Ca și în scrutinul din 2016, apoi în campania prezidențială din 2019, Igor Dodon și
susținătoarele/susținătorii săi au jucat pe această carte prin prisma apărării valorilor creștine și
a familiei tradiționale de asemenea valori europene. BECS s-a impus ca voce care pledează
„Pentru valorile tradiționale. Noi optăm pentru susținerea valorilor creștine și a instituției
familiei tradiționale. Partide de dreapta - pentru valorile „liberale”, propaganda minorităților
sexuale în școli și în stradă, discreditarea și atacarea bisericii și credinței.”
Pe 14 iunie, BECS a lansat Săptămâna Familiei, cu scopul „promovării valorilor
tradiționale și oprirea propagandei homosexualismului.”17. Pe pagina ex-președintelui I. Dodon
este reiterat angajamentul echipei BECS „...pentru ca familia tradițională să devină un model
de urmat, iar tendința spre căsătorie, nașterea copiilor și dorința de a petrece cât mai mult timp
cu ei trebuie să devină o normă socială.”18 Mesajul este dezvoltat prin diverse luări de atitudine
și de membri de partid ai BECS. Vladimir Bolocan, spre exemplu, opinează că „unii” își
promovează propriile valori homosexuale, pe când reprezentanții blocului sunt „împotriva
formării cuplurilor din două persoane de același sex, a înfierii copiilor de către familiile
homosexuale sau schimbarea sexului copiilor.”19 Atestăm și declarații ale unor susținători
precum Dmitri Crijevschi, tată a 4 copii din or. Lipcani: ”Pe data de 20 iunie, în ziua când
comunitatea LGBT va organiza marșul homosexualilor – marșul rușinii, în centrul Capitalei
vom organiza mai multe acțiuni. Vă invităm să le arătăm că noi, familiile tradiționale, suntem
majoritatea pe teritoriul Republicii Moldova.”20.
B. Țîrdea a invocat atât afilierea unor partide cu minoritățile sexuale (...Să-și schimbe
maiorule, unii și sexul și să nimerească iarăși la putere(0.33)...Nu mai știu câți din ei sunt
transvestiști, îmi pare că toți 100… (0.58);21 „Liudi golosuiut… Bîl Candu, prișla Sandu, bîl
Tănase, prișol Năstase…. Ș-o vopsit buzîli, pomeneal sebe chepcu i pol i vsio oni uje
cestnîie…”22 , precum și aluzia jignitoare în adresa nu doar a președintei M. Sandu, exprimată
și de colegul V. Bolea („… au fost îndoieți de coțofană i tanțuit pod ee dudocicu„), ci și a
echipei PAS: „Noi vom da jos și coțofana dacă ea va continua… Jos coțofana!”23.
Președintele PSRM este de părerea că Republica Moldova trebuie să se inspire din mai
multe legi și practici pe care, spre exemplu, Ungaria le-a aplicat în țara sa pentru a apăra familia
tradițională. “Asta vom face pentru a menține familia formată din bărbat și femeie, mamă și
tată. Preluarea unor norme și valori din străinătate nu trebuie să se facă în detrimentul normelor,
valorilor și tradițiilor noastre autohtone”24, a opinat Igor Dodon în legătură cu poziția premierul
ungar Victor Orban despre homosexualism și LGBT și cenzura UE.
S-a speculat și de aceasta dată în diverse contexte, uneori chiar forțat pe acest subiect
sensibil, cum ar fi în acest caz: „Igor Dodon: O venit o idee la consilierii lui Maia Sandu să

Articol pe site: În mai multe localități din țară se desfășoară Marșul Familiei, organizat la inițiativa Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor
18
Săptămâna Familiei articol pe pagina oficială a lui I. Dodon
19
BECS a lansat Săptămâna Familiei, reportaj ProTV
20
Material la Accent-TV: SOCIALSăptămâna Familiei în Moldova debutează cu un concurs de desene ”Mama,
tata, împreună cu mine”
21
Facevook LIVE - Цырдя: Санду «превзошла» даже Плахотнюка. Сегодня мы пришли с флагами, завтра
придём с вилами
22
Facebook - В переполненном зале Дворца культуры города Сороки прошла встреча с более чем 800
местными жителями.
23
Facebook - Василий Боля: Раз в четыре года каждый гражданин нашей страны становится на день
судьёй, но три человека в мантиях из Апелляционной палаты решили отобрать у людей это право.
Василий Боля: Раз в четыре года каждый гражданин нашей страны становится на день судьёй, но три
человека в мантиях из Апелляционной палаты решили отобрать у людей это право.
24
Igor Dodon: Mă bucură faptul că și în ue sunt state, ale căror guverne susțin și apără valorile tradiționale.
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lupte cu artiștii ruși. Ați auzit, vor să-l interzică în Moldova pe Leps, pe Gazmanov… Adică
gay-ii și lesbiencile nu vă încurcă, da artiștii ruși vă-ncurcă…”25
Susținerea comunității LGBT de către partidele de dreapta, în opinia BECS, și impactul
distrugător al acestor minorități asupra societății este tratat unilateral, exagerându-se până la
absurd. Cu acest mesaj BECS și-a încheiat și campania electorală, expediind în ultimile 2 zile
un pliant în care se reiterează „pericolele și riscul„ legate de discreditarea instituției familiei,
credința creștină, dispariția familiei tradiționale și a Republicii Moldova. A se vedea textul
integral în imaginea alăturată.
Comentarii ofensatoare cu jigniri inclusiv în adresa persoanelor LGBTQI au fost atestate
la postările de pe FB ale candidaților și candidatelor partidului PAS (în special la cele ale lui
Grosu Igor).
Declarații discriminatorii în raport cu minoritățile sexuale au fost făcute și de Vl. Dachi,
președintele partidului NOI. Reproducem o secvență foarte sugestivă din interviul cu
președintele Partidului NOI și jurnalista Buracoschi:
- Candidatul Dachi: “... люди другой ориентации проявляют здесь, в обществе, свою
сущность – мы считаем это неприемлемым. Были их марши по площади
Кишинёва… те взгляды, которые они продвигают в обществе – они
неприемлемы. [trad. ~ oamenii cu o orientare diferită își arată esența aici în societate
- considerăm acest lucru inacceptabil. Au fost marșurile lor în piața Chișinăului ...
punctele de vedere pe care le promovează în societate sunt inacceptabile.]
- Jurnalista Buracoschi: Они продвигают взгляды или защищают свои права? [trad.
~ Ei promovează anumite viziuni sau își apără drepturile?]
Candidatul Dachi: Они продвигают взгляды. И в дальнейшем это будет глубже и
глубже по отношению к нашим детям, ко всем молодым. Говорится о том, что
нужно проявлять терпимость к таким людям.
- Jurnalista Buracoschi: А вы считаете, что не нужно проявлять терпимость?
- Candidatul Dachi: К таким людям? Считаю - нет.
- Jurnalista Buracoschi: Почему?
- Candidatul Dachi: Они извращают наше общество, наших детей…
- Jurnalista Buracoschi: Каким образом?
- Candidatul Dachi: Своим поведением, своим взглядом, своими требованиями.
- Jurnalista Buracoschi: А вы часто встречали однополые пары в Кишинёве или за
пределами? Мужчина с мужчиной идут в обнимку или две женщины?
- Candidatul Dachi: За пределами Кишинёва – нет, а в Кишинёве видел. Мне
неприятно это, противно. Это моя позиция, мой взгляд. Я, как отец семьи, как
мужчина говорю…
- Jurnalista Buracoschi: А вы понимаете, что в этот момент вы говорите о
нарушении закона, где чётко прописано, что людей нельзя дискриминировать по
сексуальной ориентации.
- Candidatul Dachi: Я не говорил, что мы их должны дискриминировать, т.е. они не
должны проявлять свою эту сущность в обществе. Пускай дома делают, что
хотят.
- Jurnalista Buracoschi: А это и есть дискриминация. Почему мужчина с женщиной
могут целоваться на улице, а женщина с женщиной – нет? Это и есть
дискриминация.

В переполненном зале Дворца культуры города Сороки прошла встреча с более чем 800 местными
жителями. Кандидаты в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Игорь Додон, Богдан Цырдя,
Алла Пилипецкая, Константин Старыш и Елена Боднаренко провели обстоятельную беседу на самые
разные темы.
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Candidatul Dachi: Ну, мы не приемлем это. Я и наша политическая партия NOI
– мы такие вещи не приемлем. Мы за то, чтобы общество было, как создал
господь бог, мужчину и женщину, ячейку общества…” 26

Un șir de declarații sexiste și homofobe au fost lansate și de Iurie Roșca,ex-parlamentarul,
în opinia căruia: „Convenția ceea (Convenția de la Istanbul. n.n.) și Legea egalității de șanse a
lui Filat (în realitate a asigurării egalității), are ca efect de a legaliza pederastia, lesbienele... În
fiecare ambasada ar fi o persoana responsabila de gay-parade, pardon de minoritățile sexuale....
Copiii noștri complet zombați (...) Nici nu poti deosebi acum în strada dacă e fată sau băiat:
unisex haine, haine rupte, chipiu, lansajul corpului nu deosebești, fetele sunt acum mai
masculine, băieții mai feminini....Femeia nu trebuie să se ocupe de canoe, să joace fotbal, să fie
polițiste. Nu sunt acceptate rolurile sociale de femei si bărbați. Feministele s-au aruncat asupra
mea pentru că am postat poza cu fetele care fac canoe pe Lacul Komsomolist. Asta e poziția
mea.”27
La 4 iulie dimineața, candidata partidului PACE, Margarita Raducan, a distribuit în grupuri
pe Facebook un articol aparent fals, fie tendențios, homofob28 (print screen-ul este inclus mai
jos:
Pentru familia tradițională a pledat și Vlad Bilețchi, candidat de la PP AUR29, deși a precizat
explicit și repetat că nu este contra comunității LGBTI. Candidatul Al. Arseni de la PUN, a
reiterat repetat la dezbaterile electorale că formațiunea pe care o reprezintă este de „…orientare
creștin-democrată, creștin ortodocși, la care baza societății este familia întemeiată pe relația
între bărbați și femei în urma căreia se nasc copii, așa cum a prezis Iisus Hristos, democratică,
în care drepturile, demnitatea, libertățile omului, dezvoltarea umana, sunt valori supreme și
trebuie ocrotite de stat, asigurate, iar nucleul lor e dreptul al un trai decent.”30
În ceea ce privește ratificarea și atitudinea față de Convenția de la Istanbul, A. Donica,
președinte al Mișcării Profesionaliștilor "Speranța-Надежда", și-a exprimat rezerva, opinând:
(... Dacă despre femei și violență, atunci da, dar dacă despre toți aiștia LGBT, gay, nici întrun caz!)31, iar Iurie Roșca califică unilateral: „Convenția ceea și Legea egalității de șanse a lui
Filat (în realitate a asigurării egalității), are ca efect de a legaliza pederastia, lesbianele, ...în
fiecare ambasadă ar fi o persoană responsabilă de gay-parade, pardon de minoritățile
sexuale.”32

4.4. Concluzii pe discurs, prezență în dezbateri
Analiza de conținut relevă că dintre mărcile limbajului sexist cele mai frecvente au fost
etichetele jignitoare, pe care în special concurenții bărbați și le-au adresat reciproc, precum și
aplicarea de calificative de întărire a unor stereotipuri, enunțate nu doar de candidați, ci și în
diferite interviuri de candidata M. Durleșteanu în raport cu condiția femeii, rolurile acesteia.
Continuă aceeași metodă de adresare prin pluralul masculin înglobant, prin care femeile sunt
excluse din discursuri, deși în public acestea reprezintă majoritatea. Partidele monitorizate
folosesc în postările online și în adresările din dezbateri electorale formele de adresare la
26
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masculin, excepție vizibilă fiind candidatul Oleg Brega, dar și candidata Irina Revin, și
candidații Igor Munteanu, PDA, Rosian Vasiloi, PAS, Alexandru Arseni, PUN.
Jurnalistele și jurnaliștii din emisiuni de dezbatere utilizează pluralul masculin înglobant, dar
atenționează pe alocuri când este discurs de ură sau atac la persoană. S-a constatat că doar
moderatoarea Mariana Rață de la TV8 a vorbit despre femei la feminin, ca și colegele ei Natalia
Morari și Natalia Ghețu.
Consemnăm frecvent și formulări neutre în mesaje scrise de regulă, utilizându-se cuvântul
„persoană/persoanele” în loc de masculinul înglobant.
Persoanele antrenate în competiția pentru legislativ și partidele monitorizate folosesc
preponderent forma de masculin pentru profesii, funcții, demnități, atunci când se referă la
femei. Inclusiv pe www.cec.md, în lista candidaților și candidatelor, profesiile sunt indicate la
masculin.
Cert e că în dezbateri, în mesajele din textele de pe rețeaua socială FB sau video-uri, interviuri,
atestăm și situații în care aceeași persoană utilizează atât masculinul, cât și femininul (I. Grosu,
R. Usatîi fac referință la președintă; I. Dodon – în același enunț la președinte, dar utilizează
forma de femenint pentru functia de consiliera acesteia: ”Președintele Moldovei a dorit, de
asemenea, să adere la sancțiunile occidentale împotriva Belarusului. Iar acum consiliera ei a
propus brusc să le fie interzis interpreților ruși să concerteze în Republica Moldova. (Igor
Dodon, socialistii.md, 03.07.2021)).
Atât liderii/le politici/ce, cât și prezentatorii/-oarele au folosit pe post de exemplu forma de
feminin „bunică”, „băbuță”, deși se puteau exprima și fără aceste apelative, de exemplu.
Moderatoarea de la dezbaterile TV6 întreba despre cum a reușit lidera PP NOI să discute digital
cu electoratul dacă bunica de la sat nu folosește tehnologiile (Dezbateri TV6, 08.07.2021);
I. Dodon adesea dă exemple utilizând băbuță, cum a fost și în cazul măririi prețurilor (Puterea
a patra, 08.07.2021) etc.
În spațiul public a fost lansată și o melodie-pamflet, numită simbolic „Balada socialiștilor”
interpretată de Intact. Această piesă conține în context adresări jignitoare la adresa liderei
BECS, Zinainda Greceanîi (și o babă crăcănată). Cert e că astfel de texte, chiar dacă sunt
pamflet, discreditează funcția de deputată și nu încurajează participarea și implicarea femeilor
în politică, indiferent de viziune, etnie, vârstă sau statut social.
La dezbaterile electorale au dominat covărșitor ca prezență candidații din cursa electorală,
femeile-candidate fiind prezente mai mult la lansările în electorală. Dintre candidate au
participat în emisiuni de dezbateri Elena Grițco, BERU, Ana Guțu, PUN, Natalia Gavriliță și
Olesea Stamati de la PAS, Ala Leca și Monica Babuc de la PDM, Viorica Dumbrăveanu de la
PDSM, Svetlana Chesari, PP NOI, Maria Olari, POM, Irina Revin, PPO, Valentina. Geamănă,
PACE, Olga Afanas, PEV, Mariana Durleșteanu PLD, Inga Grigoriu, PPDA, Ludmila Boiadji
și Natalia Popova, PPM, Marina Tauber, PPȘ, ș.a. Or, prezența minimă a femeilor la dezbaterile
electorale infirmă ideea unui parteneriat echitabil și a promovării femeilor în interiorul
formațiunilor politice și social-politice.
În dezbaterile electorale monitorizate nu au fost abordate de către jurnaliste/-ști probleme
explicite sau subiecte sensibile la gen. Dintre candidate doar Irina Revin, PPO și Olga Afanas,
au vorbit despre antreprenoriat feminin, egalitatea de gen, probleme cu care se confruntă de
regulă femeile. Participanții/-le la dezbaterile televizate au dezbătut insuficient pe substanță,
priorități, programe electorale, și mai mult au lansat atacuri la persoană, învinuiri și jigniri,
etichetări mutuale, în special în ultimele două săptămâni electorale.
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Se atestă, de asemenea, de către sursele mass-media, un efort sporit de consemnare a
comentariilor sexiste, care incită la discriminare și ură, precum și a informațiilor false lansate.
Această campanie a fost mult mai vizibilă pe online, pe paginile de pe site-urile de socializare
sau pe canalele media, ziarele afiliate partidelor. Unele partide nu au publicat pe pagina
formațiunii activitatea de campanie, ci pe profilul liderelor și liderelor. De exemplu, PP Patrioții
Moldovei sau Partidul Politic NOI, comparativ cu alte 2 formațiuni BECS, BERU, Publică
intensiv în spațiul online, în același interval 2-3 postări sau la interval de 1 min (vezi pagina de
FB BECS).
Pe lângă limbajul de ură, sexist și atacurile la persoană, s-a intensificat prezența bloggerilor și
suporterilor de acasă sau peste hotare (rude, prieteni, experți, susținători), care laudă activitatea
de campanie sau îndeamnă electoratul să voteze o anumită formațiune (PPM: Обращение к
избирателям! Гайдаржи Сергей Иванович - Действительный Государственный Советник
Российской Федерации 1 Класса (генерал – полковник; BECS- Educatorii din țară: Sperăm
că la guvernare va veni BECS și grădinițele vor fi păstrate, iar noi vom lucra în satul natal).
Este apreciabilă intenția PAS, PPCC, PPPO, care au înregistrat atât femei, cât și bărbați cu
mesaje către alegători și alegătoare, comparativ cu ceilalți concurenți electorali.
Unele partide au delegat aceeași persoană la emisiuni și dezbateri, deși se poziționează ca o
formațiune din mai mulți membri/membre. E vorba de S. Chesari, PPN, I. Muntean, PPCC, A.
Donica, MPSN. Alte formațiuni politice și social-politice au delegat la dezbateri doar bărbați,
de exemplu, PPCC, PRM, PS ș.a.

4.4. Recomandări
1. Multe lansări de partide, declarații, dezbateri electorale, interviuri și emisiuni s-au
desfășurat corect și legal, fără sexisme și violență, cu exceptia unor emisiuni, dezbateri,
fie a limbajului și comportamentului unor candidate/-ți electorali/le. Astfel de derapaje
sexiste, VÎFA și a discursului de ură necesită o legislație special elaborată cu sancțiuni
în special în privința derulării dezbaterilor electorale, dar și reglementării acestora
inclusiv prin prevederi în Regulamentul CEC.
2. Adoptarea proiectului de lege referitor la sancționarea discursului de ură.
3. Crearea și aplicarea unui regulament cu privire la utilizarea platformelor online în
campaniile electorale. Dezvoltarea și utilizarea programelor de inteligență artificială
pentru depistarea și semnalarea limbajului sexist, incitator la discriminare, ură,
homofob, violent și a actelor de violență.
4. Crearea și aplicarea unui regulament pentru mass-media privind aplicarea unei cote de
prezență a femeilor și bărbaților care vin cu mesaje către alegători și alegătoare, fapt
care va duce la participarea femeilor la dezbaterile electorale și interviuri.
5. Instruirea candidatelor și candidaților, precum și a exponentelor/exponenților partinici,
reprezentanților/reprezentantelor mass-media în domeniul drepturilor omului, egalității
de gen și de șanse și a discursului non-sexist, non-discriminator și non-violent, cu scopul
de a nu îl prolifera și, implicit, de a-l combate.
6. Denunțarea sexismelor de către mass-media, în special în cadrul dezbaterilor, inclusiv
atenționarea participantelor/-ților în cazuri de utilizare a practicilor discriminatorii,
limbajului violet și a mesajelor sexiste.
7. Utilizarea formelor de feminin de către candidate și candidați în raport cu candidatele,
alegătoarele, jurnalistele și în denumirea profesiilor, funcțiilor (de exemplu, deputată,
președintă, ombudswoman etc.).
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8. Substituirea pluralului înglobant masculin cu forme și de feminin sau neutre (de
exemplu, oameni – persoane; cetățeni și cetățence; alegători și alegătoare).
9. Efectuarea unui studiu amplu referitor la hărțuirea, sexismul și VÎFA în spațiul public,
precum: hărțuirea stradală, stalking, violența în alegeri față de femei, sexismul și
violența în mediul on-line, sexismul în sfera privată și publicitatea sexistă, hărțuirea
apărătoarelor drepturilor femeilor, etc.
10. Adoptarea Codului de Etica și Conduită a parlamentarilor/tarelor cu includerea
interzicerii proliferării sexismelor, violenței, incitării la discriminare și a discursului de
ură.
11. Reglementarea mediului on-line: surse mass-media, vloguri, bloguri, postări ale
influencerilor, în special, începând de la un anumit numar de vizualizări întru interzicea
proliferării sexismelor, violenței, incitării la discriminare și discursului de ură, lansării
și diseminării știrelor false, sanctionarea în special în perioada electorală.
12. Instituirea unei entitati și a unui mecanism de monitorizare, supervizare și sancționare
a proliferării sexismelor, violenței, incitării la discriminare și discursului de ură, a
știrelor false în mediul on-line.
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Abrevieri
AUR – Partidul Politic „Alianța Pentru Unirea Românilor”
BECS – Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
BERU – Blocul electoral „RENATO USATÎI”
CI – candidat independent
CEC – Comisia Electorală Centrală
LGBTI – lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali și intersexuali
min - minutul
MPSN – Mișcarea Profesioniștilor „Speranţa-Надежда”
NOI – Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică”
PACE – Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”
PAS – Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
PDCM – Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”
PDM – Partidul Democrat din Moldova
PLD – Partidul Legii și Dreptății
POM – Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii
PPCC – Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”
PPDA – Partidul Politic „Democrația Acasă”
PPM – Partidul „Patrioții Moldovei”
PPN – Partidul Politic „NOI”
PPPDA – Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
PPPO – Partidul Politic „Puterea Oamenilor”
PPȘ – Partidul Politic „Șor”
PRM – Partidul Regiunilor din Moldova
PS – Partidul Politic „Partidul Schimbării”
PUN – Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
PVE – Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”
PVP – Paeritul Politic Voința Poporului
trad. - traducere
VIFA – Violență împotriva femeilor în alegeri
viz. – vizualizări
UE – Uniunea Europeană

76

