
Situaţie privind tarifele pe emisiune şi pe unitatea de timp practicate de 

posturi pentru campania pentru europarlamentare 

 

POST OBSERVAŢII 

TVR TVR 1 
 
- din 11 mai, de luni până vineri, în intervalul 
orar 14.45 - 14.55,  emisiune de 
promovare electorală sub genericul „Alege 
Parlamentul European”; 
- 11 mai, 12 mai, 18 mai, 25 mai, în 
intervalul orar 21.10 - 22.00, dezbateri 
electorale sub genericul „Alege Parlamentul 
European”; 
- 21 mai, 28 mai, 4 iunie, în intervalul orar 
21.10 – 22.20, dezbateri electorale sub 
genericul „Alege Parlamentul European”; 
- 16 mai, 23 mai, în intervalul orar 13.00 – 
13.50, dezbateri electorale sub genericul 
„Alege Parlamentul European”; 
- 25 mai în intervalul orar 15.30 – 16.30, 
dezbateri electorale sub genericul „Alege 
Parlamentul European”; 
 

TVR 3 
 
- din 11 mai, de luni până vineri, în intervalul 
orar 19.40 – 19.50, emisiune de promovare 
electorală sub genericul „Alege Parlamentul 
European”; 
- de luni până vineri, în intervalul orar 20.00 
– 21.00, dezbateri electorale sub genericul 
„Alege Parlamentul European” 

Antena 1, Antena 2, Antena 3 - Posturile nu aplică tarife.  

- Antena 1 Bucureşti nu face campanie. 

 

Antena 2 
- Vorbe grele, difuzare luni – joi, interval 
orar 21.00 – 21.50; reluare marţi – vineri, 
interval orar 02.45 – 03.45 şi 08.00 – 09.00 
 

Antena 3 
- News Magazine, difuzare luni - duminică, 
interval orar 10.00 – 12.00; 
- La ordinea zilei, difuzare luni - vineri, 
interval orar 16.05 – 17.00 şi 17.10 – 18.00; 
reluare sâmbăta (04.10 – 05.00 şi 05.10 – 
06.00) 
- Biz Bazar, difuzare luni – vineri, interval 
orar 19.10 – 20.00; reluare marţi – vineri 
(05.10 – 06.00) şi sâmbăta (01.15 – 02.00 şi 



07.10 – 08.00); 
- Ştirea zilei, difuzare luni – vineri, interval 
orar 20.10 – 21.00; reluare marţi – vineri 
(04.10 – 05.00) şi sâmbăta (03.10 – 04.00 şi 
08.10 – 09.00); 
 - Sinteza zilei, difuzare luni – joi şi 
duminica, interval orar 21.30 – 23.00 (cu 
posibilitate de extensie până la ora 24.00, în 
funcţie de evenimente); reluare marţi – vineri 
(01.30 – 03.00) şi luni (02.00 – 03.30); 
 - Zig Zag, difuzare duminica (19.10 – 20.00 
şi 20.05 – 21.00); reluare luni (04.05 – 
06.05) 
- toate emisiunile de ştiri ale postului  

B1 TV A. Emisiuni de promovare (la cerere) 
 

1. Ştiri electorale – 5 minute/zi din 
spaţiul de emisie 12.00 – 12.30; 

2. 6. Vin alegerile - emisiune de 
promovare - spaţiul de emisie 18.00 – 
20.00; 

3. Euro Naşul – emisiune de promovare 
– spaţiul de emisie 20.00 – 24.00 

 
B. Emisiuni de dezbatere (în funcţie de 
politica editorială a postului) 
 

1. 6. Vin alegerile – emisiune de 
dezbatere – spaţiul de emisie 18.00 – 
20.00; 

2. Euro Naşul – emisiune de dezbatere 
– spaţiul de emisie 20.00 – 24.00 

 
C. Spoturi electorale – în funcţie de 
comandă, în cadrul calupurilor publicitare 
evidenţiate din punct de vedere electoral. 
 
- deoarece nu există nici un contract încheiat 
cu candidaţii la alegerile europarlamentare, 
nu au pus la dispoziţie o listă cu tarifele 
negociate; tarifele vor fi făcute publice 
imediat, în urma negocierilor desfăşurate cu 
reprezentanţii tuturor competitorilor electorali 
interesaţi. 

OTV Emisiuni  
- ZORI DE ZI, luni – sâmbătă, în intervalul 
orar 9.00 – 10.00 (2.000 euro + TVA) 
- SE ÎNTÂMPLĂ ACUM, luni – vineri, în 
intervalul orar 17.15 – 19.00 (5.000 euro + 
TVA) 
 - DAN DIACONESCU DIRECT, luni – 
duminică, în intervalul orar 19.00 – 24.00 
(10.000 de euro + TVA/ora) 



- SĂ TRĂIŢI BINE, luni – joi, în intervalul 
orar 14.00 – 16.00 (3.000 euro + TVA/ora) 
- 24 H, vineri, în intervalul orar 18.30 – 19.00 
(3.000 EURO + TVA/ora) 
- CARAVANA RROMILOR, duminica, în 
intervalul orar 15.00 – 17.00 (3.000 euro + 
TVA) 
- POVESTE DE SUCCES, duminica, în 
intervalul orar 11.30 – 12.00 (5.000 euro + 
TVA) 
 
Emisiune de dezbatere 
CAFENEAUA POLITICĂ, luni – joi (16.00 – 
17.00) 
 
În urma şedinţei de redacţie din data de 18 
mai 2009, postul OTV a decis ca, în timpul 
campaniei electorale pentru alegerile 
europarlamentare, emisiunile iniţial anunţate 
înaintea începerii campaniei la CNA vor fi 
transformate în emisiuni de dezbatere, în 
funcţie de politica editorială a postului 

REALITATEA TV - emisiunile de campanie electorală care 
vor fi difuzate la Realitatea TV în perioada 8 
mai – 6 iunie 2009 vor fi gratuite; inclusiv 
difuzarea spoturilor electorale va fi 
gratuită. 
- postul îşi rezervă dreptul de a transforma 
toate emisiunile de la Realitatea TV în 
emisiuni de dezbatere electorală, ori de 
câte ori situaţia o impune sau o parte dintre 
candidaţi intenţionează să-şi transmită 
mesajele electorale. 

The Money Channel - Eurovot – dezbatere electorală, interval 
orar 17.15 – 18.00, de luni până vineri 
- Spoturi electorale – se vor difuza în funcţie 
de comandă, în cadrul calupurilor publicitare 
evidenţiate electoral 

Kanal D  

Etno TV - Dimineţi cu cântec – de luni până joi, 
interval orar 08.00 – 09.00; 
- Cucurigii de week-end – de vineri până  
duminică, interval orar 08.00 – 09.00; 
- Taifasuri – de luni până sâmbătă, interval 
orar 16.30 – 17.30; 
- Casa Etno-i primitoare – de luni până 
vineri, interval orar 19.30 – 20.30; 
- Agromagazin – duminica, interval orar 
12.30 – 14.00. 
 
Tariful unic pe emisiune practicat este de 
500 Euro net. 

Taraf TV - Taraf Show Electoral – de luni până 



duminică, interval orar 20.00 – 21.00. 
 
Tariful unic pe emisiune practicat este de 
500 Euro net. 

Radio România a. Buletine de ştiri electorale – zilnic – de luni 
până duminică (luni – vineri, orele 11.30 şi 
20.30; sâmbăta şi duminica, orele 11.00 şi 
17.00); 
b. O rubrică privind tehnica votării – luni, 
miercuri, vineri – ora 12.05; 
c. Emisiuni de promovare a programelor 
electorale – zilnic – de luni până vineri, ora 
15.05; 
d. Emisiuni dezbatere (2 dezbateri pe 
săptămână cu o durată de 30 de minute, luni 
şi joi, începând cu ora 13.30 

 


