JumalTV
OECLRAŢIE
privind politica editorială pentru campania electorală ta alegerile parlamentare noi din 15
martie 2020 în circumscripţia electorală uninominală nr.38 mun. Hînceşti de către postul de
televiziune JURNAL TV.
I. Dispoziţii generale
1. Prezenta Declaraţie stabileşte modul şi principiile de reflectare a campaniei electorale
la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 In circumscripţia electorală uninominală nr.38
mun. Hînceşti de către postul de televiziune JURNAL TV.
2. Reflectarea campaniei electorate pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020
în circumscripţia electorali uninominală nr.38 mun. Hînceşti de către postul de televiziune
JURNAL TV se va desfăşura în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale
Codului electoral, ale Codului serviciilor media audiovizuale, ale Declaraţiei ONU privind
drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice,
ale Convertţiei-cadru a Consiliului Europei privind protecţia minorităţilor naţionale, ale Legii
presei, ale Legii cu privire la libertatea de exprimare, ale Legii cu privire la asigurarea egalităţii
de şanse Intre femei şi bărbaţi, ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în
mijloacele de informare în masă şi ale actelor internaţionale la care Republica Moldova este
parte.
3. Postul de televiziune JURNAL TV va asigura reflectarea echitabilă, echilibrată şi
imparţială a campaniei electorale. Până la începerea campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare şi referendum, postul de televiziune JURNAL TV va reflecta şi va informa publicul
cu privire la;
- activitatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice în conformitate cu principiile
reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor parlamentare;
- toate aspectele electorale, liber de orice amestec din partea autorităţilor publice,
partidelor şi a altor organizaţii social-politice sau a altor entităţi;
- desemnarea candidaţilor şi înregistrarea concurenţilor electorali;
4. Postul de televiziune JURNAL TV va conlucra cu Consiliul electoral de circumscripţie şi
cu organizaţiile societăţii civile pentru a contribui la educarea şi informarea alegătorilor prin
difuzarea de spoturi şi emisiuni de educaţie civică şi electorală.
5. în campania electorală, concurenţii electorali vor beneficia de timpi de antenă oferiţi
de

postul de televiziune JURNAL TV în condiţiile

legii beneficiind

de

un tratament

nediscrimînatoriu.
6. Numele proprietarilor: titular al postului Jurnal TV este ÎCS Reforma Art SRL, fondator al
căreia este VB News Media GmbH (Germania), beneficiar final Butnaru Valentin {în procedură
de modificare a actelor).
II. Modalitatea plasării publicităţii electorale
7.

La solicitarea Comisiei Electorale Centrale, a Consiliul electoral de circumscripţie

uninominală şi organizaţiilor societăţii civile Jurnal TV va plasa spoturi de educaţie civică şi
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electorală, va desfăşura campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre
alte particularităţi ale votării,
8. Jurnal TV va acorda tim p de antenă contra plată tuturor concurenţilor electorali,
respectând principiul unui tratam ent echitabil, echilibrat şi im parţial, pe durata campaniei
electorale. Durata spoturilor publicitare cu caracter electoral nu va fi mai mică de 30 de
secunde.
9. Publicitatea electorală contra plată va fi evidenţiată prin m ijloace acustice şi vizuale
unice pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni şi blocuri de publicitate, fiind izolate
cu inserţia "Electorala 2020" la începutul şi sfârşitul blocului de publicitate electorală. De
asemenea, pentru contabilizarea tim pilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali, publicitatea
electorală se va difuza numai în cadrul unei rubrici speciale. Telespectatorii vor fi informaţi
despre aceasta prin mesaje video şi vocale.
Publicitatea electorală nu va fi inclusă în programele de ştiri, em isiuni sportive, emisiuni
pentru copii, em isiuni cu tematică religioasă.
10. Răspunderea pentru conţinutul m aterialelor electorale publicitare o poartă concurentul
electoral.
11. Jurnal TV va reflecta campania electorală, în principalele em isiuni de actualitate, fără a
acorda tim p de antenă.
12. în programele de ştiri şi în programele de autor, Jurnal TV va reflecta evenim entele din
campania electorală cu respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, Codului
electoral şi a regulam entelor relevante elaborate de Comisia Electorală Centrală şi CA,
13. Activitatea Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi a altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale va fi reflectată cu respectarea norm elor legale relevante. Niciun
candidat la alegeri nu va avea prioritate în virtutea funcţiei pe care o ocupă.
14. Fiecare material al concurenţilor electorali va fi plasat cu inserţia „Electorala - 2020".
M aterialul va fi în soţit de o notă „achitat din fondul electoral al concurentului respectiv,
conform facturii n r .____ din
___________ 2020",
15. Timpii de antenă oferiţi se acordă la unele şi aceleaşi ore de em isie stabilite pentru
întreaga campanie electorală şi egale pentru toţi concurenţii electorali.
16. Timpii de antenă se pun la dispoziţia concurenţilor electorali în baza cererii depuse,
doar după înregistrarea acestora de către CEC, Jurnal TV nu acordă tim pi de antenă/emisie
concurenţilor electorali în buletinele de ştiri şi în programele inform ative, ci reflectă activitatea
curentă a acestora, în măsura în care concurenţii electorali au activităţi electorale ce necesită să
fie medîatizate.
17. Tim pii de antenă acordaţi şi programaţi la solicitarea concurentului electoral, dar
neutilizaţi din vina lui, nu se recuperează.
18. Tim pii de antenă acordaţi şi programaţi la solicitarea concurentului electoral, dar
neutilizaţi din cauza defecţiunilor tehnice ale utilajului de transm isie al instituţiei
audiovizualului şi/sau din alte cauze imputabile acestora va fi reprogramat. Concurentul
electoral va fi inform at cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea em isiunii reprogramate.
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19. Timpii de antenă contra plată se acordă concurenţilor electorali numai în baza achitării
prealabile a plăţii prevăzute în acordul încheiat de instituţia audiovizualului cu concurentul
electoral,
20. La solicitarea concurenţilor electorali, Jurnal TV poate oferi, contra plată, în
conform itate cu tarifele în vigoare, servicii de filmare, înregistrare, montare, sonorizare, grafică
com puterizată, pentru realizarea publicităţii electorale.
21. Responsabilitatea pentru conţinutul m aterialelor electorale o poartă concurentul
electoral.

III. Timpul de antenă contra piaţă
22. Concurenţii electorali vor beneficia de tim p de antenă pentru publicitate electorală în
baza contractului: zilnic, între orele 07 - 23. Taxa percepută pentru plasarea publicităţii
electorale contra plată este stabilită de 400 euro (fără TVA) pentru un minut.
23. Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se oferă 2
minute pe zi pe durata campaniei electorale. Fiecare concurent electoral. Concurentul electoral
este în drept să utilizeze tim pul de antenă contra plată în mod eşalonat, în conform itate cu
orarul tim pului de antenă stabilit în actuala Declaraţie.
24. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor
concurenţilor electorali la aceleaşi ore de emisie, fără nici o discrim inare. Durata contabilizată a
unui spot de publicitate electorală difuzat contra plată nu poate fi mai mică de 30 de secunde.

IV. Dezbaterile electorale
25. Postul de televiziune Jurnal TV, în calitatea sa de furnizor naţional de servicii media,
va organiza dezbateri electorale pentru circum scripţia uninominală indicată.
26. La organizarea dezbaterilor electorale, Jurnal TV va asigura respectarea principiilor
echilibrului, im parţialităţii, responsabilităţii şi pluralism ului de opinii în cadrul luărilor de cuvânt
ale concurenţilor electorali.
Dezbaterile electorale se vor organiza în intervalul 02 martie - 13 martie, în orele de
maximă audienţă, cîte o tură de dezbateri cu participarea fiecărui concurent electoral,
27. La dezbatere vor participă concurenţii electorali sau reprezentanţii lor înregistraţi în
circum scripţiile corespunzătoare în ordinea înregistrării la CECEU. Tematica dezbaterilor
electorale este stabilită de postul de televiziune Jurnal TV.
Concurenţii electorali vor fi invitaţi la dezbaterea electorală în form ă scrisă, cu cel puţin
24 ore înainte de înregistrare pe post a emisiunii, pentru ziua In care va avea loc dezbaterea
pentru circum scripţia respectivă.
28. Refuzul de a participa ori absenţa unui sau câtorva concurenţi electorali la dezbateri
se dau publicităţii şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. în cazul
neparticipării unui sau câtorva concurenţi electorali, tim pul rezervat lor este omis din volumul
total a! emisiei şi nu se recuperează.
29. Regulile de desfăşurare a dezbaterilor sunt aduse la cunoştinţa concurenţilor
electorali odată cu invitaţia de participare şi la începutul em isiunii de dezbateri electorale.
Pe parcursul dezbaterilor, invitaţilor li se asigură condiţii egale pentru libera exprim are a
opiniilor. Totodată, în cadrul tim pilor de antenă oferiţi pentru dezbateri, se interzice:
- punerea în pericol a ordinii constituţionale, a integrităţii teritoriale, îndem nul la acte de
violenţă publică, atentarea la siguranţa persoanei şi a bunurilor m ateriale;
- divulgarea secretelor protejate de lege;
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- incitarea ia ură sau discriminare;
- incitarea la război, ură intre persoane, interetnică sau separatism teritorial, acţiuni ce
pun în pericol ordinea de drept;
- lezarea dem nităţii sau reputaţiei altei persoane, ofensa publică;
- utilizarea limbajului sexist;
- exprim ări verbale, scrise sau nonverbale care nu corespund norm elor de conduită
general acceptate într-o societate civilizată, inclusiv ale celor etice.
30. Realizatorii şi m oderatorii em isiunilor de dezbateri electorale vor fi imparţiali, vor
asigura echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuţii
posibilitatea de prezentare a opiniilor sale, să form uleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase
sau părtinitoare, vor asigura menţinerea dezbaterii în sfera de interes a cam paniei electorale şi
a tem aticii stabilite, vor intervine atunci când, va fi necesar, iar în cazul în care invitaţii nu se
conformează solicitărilor, m oderatorul poate decide închiderea m icrofonului acestuia.
31. Emisiunile electorale vor fi anunţate din tim p şi nu vor fi reprogramate, decât în cazul
defecţiunilor tehnice.

V. Dispoziţii finale

32. Jurnal TV se obligă:
- să ţină evidenţa tim pului de antenă oferit participanţilor la campania electorală şi
săptămânal în ziua de luni să prezinte prin posta electronică Consiliului Audiovizualului şi
Comisiei Electorale Centrale inform aţia despre volum ul de em isie electorală pe săptămâna
precedentă; (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create
pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative, inclusiv inform aţia despre
spoturile de educaţie electorală/inform are a alegătorilor elaborate de CEC, mediatizate în
săptămâna precedentă).
- la cererea Comisiei Electorale Centrale, a Consiliilor electorale de circum scripţie şi a
Consiliului Audiovizualului să prezinte materialele video şi audio îm preună cu copiile
contractelor.
33. Responsabil de coordonarea activităţii electorale a instituţiei în perioada campaniei
electorale
este num it Dumitru Mişin, date de contact: tel. serv.: 068302162; e-mail:
contact(5>iurnaltv.md .
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