pentru oameni liberi

Declaraţia postului de televiziune TV8 privind politica editorială pentru campania electorală
a alegerilor prezidenţiale din 1 noiembrie 2020
Postul de televiziune TV8 - fondator Asociaţia Obştească „Media Alternativă”
(fondatori A.O. M edia Alternativă: Natalia M orari, M ariana R aţă-V rem ea, Cristina G uţu, Igor
Boţan)

TV8 va reflecta campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 01 noiembrie 2020 în
conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Codului
serviciilor media audiovizuale, Legii cu privire la Libertatea de exprimare, Legii cu privire la
asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Regulamentului privind reflectarea campaniei
electorale în mijloacele de informare în masă, Regulamentului privind conţinuturile audiovizuale
şi ale actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
TV8 va reflecta campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 01 noiembrie 2020 cu
asigurarea respectării principiilor reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale. Concurenţii
electorali vor beneficia de un tratament egal şi nediscriminatoriu la acordarea timpilor de antenă
pentru participarea în cadrul dezbaterilor electorale.
TV8 se obligă să prezinte săptămânal (în ziua de luni) la CA şi CEC informaţia despre volumul de
emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special
create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informaţia despre
spoturile de educaţie electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC, mediatizate în
săptămâna precedentă.
Condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată
TV8 va oferi tuturor candidaţilor, la alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie 2020, condiţii egale la
procurarea timpului de antenă, stabilind taxe egale.
Costul unui minut de publicitate constituie:
Prime time - 300 Euro (fără TVA)
Off time - 150 Euro (târă TVA)
Reportaj comercial:
1500 Euro (fară TVA)

Achitarea se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de BNM din ziua efectuării
plăţii, preţul fiind unic pentru toţi concurenţii electorali.
Publicitatea electorală contra plată şi emisiunile de dezbateri electorale organizate de TV8 vor fi
evidenţiate prin mijloace vizuale unice pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni. Toate
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informaţiile ce ţin de reflectarea campaniei electorale vor fi grupate în blocuri şi evidenţiate prin
menţiunea „Electorala 2020”.
Timpii de antenă contra plată acordaţi la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizat din vina
acestuia, nu se recuperează.
Timpii de antenă contra plată, acordaţi la solicitarea concurentului electoral, dar neutilizaţi din
cauza defecţiunilor tehnice ale echipamentelor de transmisie sau din alte motive de forţă majoră,
vor fi reprogramaţi.
TV8 îşi rezervă dreptul de a nu accepta spoturi publicitare electorale care promovează incitarea la
ură sau discriminare, incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnităţii
sau reputaţiei altei persoane, ofensa publică, denigrarea persoanei, denaturarea faptelor, utilizarea
exprimărilor verbale, scrise sau nonverbale care nu corespund normelor de conduită general
acceptate într-o societate civilizată, inclusiv ale celor etice.

Dezbateri electorale
Postul de televiziune TV8 va organiza, în ultimele două săptămâni de până la ziua alegerilor,
dezbateri electorale pentru alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie 2020. La organizarea
dezbaterilor, TV8 va asigura respectarea principiilor echilibrului, imparţialităţii şi pluralismului de
opinii. Durata unei ediţii de dezbateri va fi de 45 minute. Dezbaterile vor fi difuzate în orele de
maximă audienţă în intervalul de timp cuprins între orele 17:00 —21:00.
Invitaţiile pentru participarea la emisiunea electorală vor fi expediate candidaţilor cu cel puţin 48
de ore înainte de difuzare, fiind indicată şi tema dezbaterilor, iar invitaţii vor trebui să confirme
participarea cu cel puţin 10 ore înainte. Ordinea de participare la dezbatere va fi stabilită prin
tragere la sorţi.
Regulile de desfăşurare a dezbaterii: fiecare candidat care participă la emisiune va avea acordat
timp egal pentru prezentare şi pentru a răspunde la întrebări, iar la final de emisiune candidatul va
avea la dispoziţie un minut pentru a face concluzii. Timpul acordat fiecărui caindidat pe parcursul
emisiunii va fi cronometrat.
Timpul nefolosit de un candidat în timpul emisiunii nu va putea fi recuperat. Doar în cazul în care
candidatul este întrerupt în timpul discursului său, cronometrul va fi oprit şi repornit de îndată ce
este soluţionată situaţia.
Emisiunile de dezbateri electorale organizate de TV8 vor fi evidenţiate prin mijloace vizuale unice
pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni.
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Modul de evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţilor electorali
Postul de televiziune TV8 îşi asumă responsabilitatea de a ţine evidenţa timpilor de antenă acordaţi
concurenţilor electorali în cadrul calupurilor de publicitate electorală, în baza formularului-şablon
prestabilit. De asemenea, va fi ţinută evidenţa apariţiilor fiecărui concurent electoral în cadrul
buletinului de ştiri, la rubrica „Electorala 2020” : concurent, numărul de apariţii, durata.

Svetlana BUZA,
Director Executiv AO „Media Alternativă”
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Prin prezenta, postul de televiziune TV8 se obligă să prezinte săptămânal (în ziua de luni) la CA şi
CEC, în format electronic, informaţia despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi
materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei
electorale, emisiuni informative), inclusiv informaţia despre spoturile de educaţie
electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC, mediatizate în săptămâna precedentă.

Persoana responsabilă de transmiterea informaţiilor:
Olga Guţuţai, Director Programe TV8
Contacte:
tel. 069795294,
email: olga.gututui@tv8.md
redactia@tv8.md

Svetlana BUZA
Director Executiv AO „Media Alternativă”
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