
Societatea Română de Radiodifuziune  

 Radio România Actualităţi 

 

Emisiuni electorale: 

a) Rubrică privind tehnica votării: 

Titlu: „Alegeri parlamentare 2012. Tehnica votării” 

Ora: 12:05 (marţi); Durata: 5 minute 

b) Buletine de ştiri electorale: 

Titlu: „Alegeri parlamentare 2012. Agenda electorală” 

Orele: 11:00; 17:00; 20:00 (luni-duminică) ; Durata: 5 minute 

 

c) Emisiuni de promovare electorală: 

Titlu: „Alegeri parlamentare 2012. Mesaje electorale” 

Interval orar: 15:05-15:57 (luni-vineri) ; Durata: 50 de minute 

 

d) Dezbateri electorale:  

Titlu: „Alegeri parlamentare 2012. Tribuna electorală” 

Interval orar: 18:07-19:00 (luni, miercuri, vineri) ; Durata: 50 minute 

 

Radiodifuzor: SRR-Studioul Teritorial de Radio Bucureşti 

 Postul de radio: Bucureşti FM 

 

Emisiuni electorale programate de Bucureşti FM: 

1. Emisiuni Informative: de luni până duminică, la orele 11:00 şi 19:00 

2. Emisiuni de mesaje electorale: de luni pănâ vineri, de la ora 14:05 

3. Emisiuni tip dezbatere: în zilele de luni şi miercuri (12, 14, 19, 21, 26, 28 

noiembrie şi 3, 5 decembrie de la ora 11:05  

 

Radiodifuzor: Societatea Română de Radiodifuziune 

 Postul de radio: România Internaţional 2 

 

Lista  emisiunilor de promovare  electorală şi a emisiunilor de dezbatere electorală 

precum şi programarea lor, pe zile şi ore, pe întreaga durată a  campaniei la Radio 

România Internaţional  (RRI) 

 

PRELUARE RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI: 

Radio România  Internaţional preia în direct de la Radio România Actualităţi:  

-perioada 09.11-07.12.2012, difuzare luni-vineri, orele 11:00, 17:00, 20:00 şi sâmbătă-

duminică orele 11:00, 20:00, „Alegeri parlamentare 2012. Agenda Electorală” (buletine 



de ştiri electorale) 

-perioada 09.11-07.12.2012, difuzare luni-vineri, orele 15.05-15:57, „Alegeri 

parlamentare 2012. Mesaje electorale” (emisiuni de promovare a programelor electorale 

ale competitorilor politici) 

-perioada 12.11-07.12.2012, difuzare luni, miercuri, vineri, orele 18:07-19:00, „Alegeri 

parlamentare 2012. Tribuna electorală” (dezbateri electorale) 

 

PRODUCŢIE PROPRIE  RADIO ROMÂNIA INTERNAŢIONAL 

Emisiuni informative:  

-perioada 09.11-03.12.2012, difuzare luni-vineri, orele 17:30, „Alegeri parlamentare 

2012. Agenda electorală”, buletin de ştiri electorale, durata 3 minute, despre activitatea 

candidaţiilor din colegiile uninominale destinate românilor de peste hotare 

(Circumscripţia 43) 

-perioada 04.12-07.12.2012, difuzare marţi-vineri, orele 19:30, „Alegeri parlamentare 

2012. Agenda electorală”, buletin de ştiri electorale, durata 3 minute, despre activitatea 

candidaţiilor din colegiile uninominale destinate românilor de peste hotare 

(Circumscripţia 43) 

- perioada 09.11-07.12.2012, difuzare sâmbătă, orele 19:30, „Alegeri parlamentare 

2012. Agenda electorală”, buletin de ştiri electorale, durata 3 minute, despre activitatea 

candidaţiilor din colegiile uninominale destinate românilor de peste hotare 

(Circumscripţia 43) 

- perioada 09.11-07.12.2012, luni şi miercuri, orele 17:45-17:50, „Alegeri parlamentare 

2012. Tehnica votării ”, durata 4 minute, rubrică de prezentare a sistemului electoral, a 

tehnicii votării, a secţiilor de votare de peste hotare  

 

Dezbateri electorale: 

în ultima săptămână de campanie electorală RRI va realiza emisiuni preînregistrate 

astfel:  

-marţi, 4 decembrie, orele 17:05, „Alegeri parlamentare 2012. Tribuna electorală”,  

durata ~ 44 minute, emisiune înregistrată consacrată candidaţilor pentru Camera  

Deputaţilor în colegiile uninominale pentru românii de peste hotare, pe baza unor 

interviuri cu durată  egală de ~ 3 minute, cu un set unic de întrebări pentru fiecare 

colegiu, pentru toţi candidaţii pentru Camera Deputaţilor din circumscripţia 43 care au 

cerut timp de antenă; ordinea de difuzare a interviurilro va fi trasă la sorţi 

- miercuri, 5 decembrie, orele 17.05,  „Alegeri parlamentare 2012. Tribuna electorală”,  

durata ~ 44 minute, emisiune înregistrată consacrată candidaţilor pentru Senat în 

colegiile uninominale pentru românii de peste hotare, pe baza unor interviuri cu durată  

egală de ~ 3 minute, cu un set unic de întrebări pentru fiecare colegiu, pentru toţi 

candidaţii pentru Senat din circumscripţia 43 care au cerut timp de antenă; ordinea de 

difuzare a interviurilor va fi trasă la sorţi 



-joi, 4 decembrie, orele 17:05, , „Alegeri parlamentare 2012. Tribuna electorală”,  

durata ~ 41 minute, emisiune înregistrată consacrată candidaţilor pentru Camera  

Deputaţilor în colegiile uninominale pentru românii de peste hotare, pe baza unor 

interviuri cu durată  egală de ~ 3 minute, cu un set unic de întrebări pentru fiecare 

colegiu, pentru toţi candidaţii pentru Camera Deputaţilor din circumscripţia 43 care au 

cerut timp de antenă; ordinea de difuzare a interviurilor va fi trasă la sorţi 

 

 EUROPA FM 

 

Ştiri electorale (în cadrul  principalelor emisiuni informative, în funcţie de evenimente) 

Titlu: „Parlament 2012” 

Zile de difuzare: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 

Ore de difuzare: 7:10;13:10; 18:10;19:10; 

 

Emisiuni de promovare electorală (interviu înregistrat)  

Titlu: „Drumul către Parlament” 

Zile de difuzare: Luni, Marţi, Miercuri, Joi 

Ore de difuzare: 18:30-18:35 

 

Emisiuni de dezbatere electorală 

(în direct şi în funcţie de disponibilitatea candidaţilor) 

Titlu: „Bătălia pentru Parlament” 

Zile de difuzare: Luni, Marţi, Miercuri, Joi 

Ore de difuzare: 18:38-18:58; 

 

(în direct, cu participarea exclusivă a ascultătorilor) 

Titlu: „România în direct” 

Zile de difuzare: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 

Ore de difuzare: 13.30-13.58 

 

Precizare 

Dezbaterile în programul “România în direct” vor fi realizate în funcţie de producerea 

unor evenimente politice sau existenţa unor teme de campanie care pot suscita interesul 

ascultătorilor astfel încât să intervină în direct, telefonic, în cadrul emisiunii “România 

în direct” care dezbate cel mai important subiect al zile.  

 

 RFI ROMÂNIA 

 

Lista emisiunilor de dezbatere electorală  



1. „Matinal de zi cu zi”:  Luni – Vineri,  07.00-10.00 

2. „40 de minute”:  Luni – Vineri,  18.20-19.00 

3. „Europa ne priveşte”:  Miercuri, 13.30-14.00 

 

 Radio România Antena Satelor 

 

În perioada campaniei electorale vor fi difuzate buletine de ştiri electorale de luni 

până duminică, la orele 12:05 şi 19:05, şi o rubrică săptămânală de tehnica votării , 

miercurea, de la ora 15:05. 

 

Emisiuni de dezbatere electorală:  

Marţi 13.11.2012, 11.10-12.00; 

Joi     15.11.2012, 11.10-12.00; 

Marţi 20.11.2012, 11.10-12.00; 

Joi     22.11.2012, 11.10-12.00; 

Marţi 27.11.2012, 11.10-12.00; 

Joi     29.11.2012, 11.10-12.00; 

Marţi 04.12.2012, 11.10-12.00; 

Joi     06.12.2012, 11.10-12.00. 

 

 Realitatea FM 

 

Emisiuni electorale: 

Luni-joi 

15.00-16.00: Life Time News 

16.00-18.00: Newsroom 

18.30-20.00: Deschide lumea 

21.00-23.00: Realitatea la raport 

Vineri 

15.00-16.00: Life Time News 

16.00-18.00: Newsroom 

18.30-20.00: Dosar de candidat 

21.00-23.00: Realitatea la raport 

23.00-24.00: Ultima oră 

Sâmbătă 

13.00-16.00: Fabrica 

16.00-18.00: Deschide lumea 

18.30-20.00: Ediţie specială 

22.00-22.30: Sfatul popular 

23.00-24.00: Ultima oră 



Duminica 

11.00-16.00: Fabrica 

16.00-18.00: Deschide lumea 

18.30-20.00: Cine, când, cum schimbă România? 

21.00-22.00: Ediţie specială  

22.00-23.00: Vocile străzii 

23.00-24.00: Ultima oră 

Luni-duminică: 

Dosar de candidat: 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 20.55, 23.55, 00.55, 01.55. 

 

Observaţie: Orice Ediţie specială, marcată corespunzător cu insemnele respective, 

constituie emisiune electorală. 

 

 


