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POST OBSERVAŢII 

PROTV - Emisiuni de dezbatere electorală în 
perioada 17 noiembrie – 26 noiembrie 
2008 – ora 09:15 şi în ziua de joi 27 
noiembrie 2008, ora 22:15; 
- nu se percep tarife 

TVR - nu are emisiuni de promovare electorală 
şi nu se percep tarife pentru candidaţi; 

- Dezbaterile electorale de la TVR se 
vor desfăşura sub genericul unic: 
„Alege Parlamentul tău !” cu durata 
egală de 50 de minute; 

- Studiourile teritoriale – vor face 
campanie în regiunea pe care o 
acoperă, în fiecare zi, de luni până 
vineri, câte 50 de minute în intervalul 
17.00 – 17.50; 

- Emisiunea „Buletin electoral” 
conţine materiale realizate exclusiv de 
competitori şi se difuzează numai pe 
TVR 1; 

- Ambele emisiuni „Alege Parlamentul 
tău!” şi „Buletin electoral” vor asigura 
repartizarea timpilor de antenă 
proporţional cu numărul de 
candidaturi. 

Antena 1, Antena 2, Antena 3 - Nu intenţionează să difuzeze 
emisiuni de promovare electorală; 

- Posturile nu aplică tarife spoturilor 
publicitare electorale (ele vor fi 
difuzate numai în emisiunile de 
dezbatere electorală); 

B1 TV Emisiuni de promovare 
- UNINOMINALII (2.000 euro + TVA, 

30 de minute emisie/zi) 
- ŞTIRILE ELECTORALE (500 euro + 

TVA, 5 minute emisie/zi) 
- 6. VIN ALEGERILE – emisiune de 

promovare (5.000 euro + TVA/ora de 
emisie) 

- ALEGE NAŞUL – emisiune de 
promovare (10.000 euro + TVA/ora 
de emisie) 

 
Emisiuni de dezbatere 

- 6. VIN ALEGERILE – emisiune de 
dezbatere 

- ALEGE NAŞUL – emisiune de 
dezbatere 



OTV Emisiuni de promovare 
- ZORI DE ZI (2.000 euro + TVA) 
- SE ÎNTÂMPLĂ ACUM (5.000 euro + 

TVA) 
- DAN DIACONESCU DIRECT (10.000 

de euro + TVA) 
- SĂ TRĂIŢI BINE (3.000 euro + TVA) 
- 24 H (3.000 EURO + TVA) 
- CARAVANA RROMILOR (3.000 

euro + TVA) 
- POVESTE DE SUCCES (5.000 euro 

+ TVA) 
 
Emisiuni de dezbatere 
CAFENEAUA POLITICĂ 

DDTV Emisiuni de promovare 
- DIRECT cu CLAUDIU NEAGOE 

(1.000 euro + TVA) 
- EXCLUSIV (2.000 euro + TVA) 

Naţional TV,  N 24, Prima TV Nu participă la campania electorală 

Radio City FM Emisiune dedicată campaniei electorale 
„City Electoral”; taxarea se va face la 
fiecare 30“ atât pentru spot publicitar radio 
cât şi pentru prezentare de program 
electoral: 100 euro fără TVA/30“ de timp 
de emisie 

REALITATEA TV In ceea ce priveste emisiunile de dezbatere 
electorala, cu deschidere din partea noastra 
de a le transforma (o parte dintre ele) in 
emisiuni de promovare electorala, acestea 
sunt: 
- Fabrica 
- Deschide lumea:  
- Realitatea zilei 
- Alege premierul 
- Realitatea te priveste 
- Zece pentru Romania 
- Reporterii Realitatii 
- Romania politica 
- Oamenii Realitatii 
 
TARIFE PENTRU PUBLICITATE 
 
Difuzarea unui spot electoral de 30 sec. se 
face  la pretul de 800 euro in extra prime 
time si 1200 euro in prime time. 
 
EMISIUNI DE PROMOVARE 
ELECTORALA 
 
“FABRICA”  
           - 4000 euro net/ mesaj de 3 min. 
           - 8000 euro net/ mesaj de 6 min. 



 
“DESCHIDE LUMEA” 
          -10.000 euro net/30min. 
 
“REALITATEA ZILEI” 
             - 20 000euro net/intreaga emisiune 
       
“ ALEGE PREMIERUL” 
           - 20.000 euro net/intreaga emisiune 
 
“REALITATEA TE PRIVESTE” 
            -20.000 euro net/intreaga emisiune 
 

 


